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RESUMO 

Conceitualmente, a autonomia relativa do/a assistente social é mencionada por diversos 

autores, mas os debates em torno deste conceito ainda são rarefeitos. Compreender a 

autonomia do Serviço Social é, de igual forma, compreender o modus operandi da profissão, 

bem como seus limites e possibilidades diante do contexto do capital, que intensifica 

sobremaneira as expressões da questão social. Dada a importância de se debater e 

compreender o exercício da autonomia relativa do/a assistente social no atual contexto da 

nova morfologia do trabalho, esta exposição elencou como elemento chave o aprofundamento 

do debate teórico-conceitual da autonomia relativa, analisando similaridades e controvérsias 

no contexto Brasil – Portugal. Como eixos de discussão, analisam-se a categoria trabalho no 

contexto da sociedade capitalista (séculos XX-XXI); as implicações das transformações do 

mundo do trabalho para o exercício profissional do assistente social brasileiro; a produção 

teórico-conceitual luso-brasileira a respeito da autonomia relativa do Serviço Social; as novas 

questões acerca do exercício da autonomia relativa da/o assistente social frente ao contexto 

neoliberal. A partir desta análise, foi possível verificar que a intensificação do capital traz 

rebatimentos para a atuação profissional, no sentido de reafirmação da autonomia relativa, ao 

passo que se verticalizam as relações de poder e de hierarquia; que a dispersa dimensão 

política do Serviço Social português solidificou as bases de uma autonomia relativa 

fragilizada e de um trabalho profissional técnico e pouco crítico; que a expansão do ensino 

mercantilizado pelo capital tem formado profissionais que seguem sob a égide da autonomia 

técnica, em detrimento da defesa da autonomia relativa crítica preconizada nos marcos legais 

da profissão.  

Palavras-chave: Serviço Social; autonomia relativa; trabalho; divisão sociotécnica do 

trabalho; formação acadêmico-profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Conceptually, the relative autonomy of the social worker is mentioned by several authors, but 

the debates around this concept are still rarefied. Understanding the autonomy of Social 

Service is also to understand the modus operandi of the profession, as well as its limits and 

possibilities in the context of capital, which greatly intensifies the expressions of the social 

question. Given the importance of discussing and understanding the relative autonomy of the 

social worker in the current context of the new morphology of work, this work lists as a key 

element the deepening of the theoretical-conceptual debate of relative autonomy, analyzing 

similarities and controversies in the context Brazil - Portugal. As axes of discussion, we 

analyze the category of work in the context of capitalist society (XX-XXI centuries); the 

implications of transformations from the world of work to the professional practice of the 

Brazilian social worker; the theoretical-conceptual Portuguese-Brazilian production regarding 

the relative autonomy of the social worker; the new questions about the exercise of relative 

autonomy of the social worker against the neoliberal context. From this analysis, it was 

possible to verify that the intensification of the capital brings back to the professional activity, 

in the sense of reaffirmation of the relative autonomy, while the relations of power and 

hierarchy are verticalized; that the dispersed political dimension of the Portuguese Social 

Service solidified the foundations of a fragile relative autonomy and of a technical and not 

critical work; that the expansion of education commodified by capital has trained 

professionals who follow under the aegis of technical autonomy, to the detriment of the 

defense of the relative critical autonomy advocated in the legal frameworks of the profession. 

Keywords: Social Work; relative autonomy; work; social-technical division of labor; 

academic-professional formation.  
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INTRODUÇÃO 

 A pesquisa acerca da autonomia relativa do/a assistente social foi iniciada em 2016, 

por meio da inserção em campo de estágio de caráter sociojurídico; por meio dela, tinha-se 

como intuito compreender a forma como a autonomia relativa era exercida pelos/as 

assistentes sociais no interior da instituição, tornando fulcral a análise das relações de poder, 

das correlações de forças e a forma como estas influenciavam a ação profissional. 

 Posteriormente, a pesquisa supracitada originou dois artigos aprovados para 

congressos, a saber: “Serviço Social e trabalho profissional: uma análise da autonomia 

relativa frente à relação capital x trabalho”, apresentado em abril de 2017 na III Jornada 

Nordeste de Serviço Social, na Universidade de Pernambuco (UPE); e “A autonomia relativa 

do assistente social nos limites das tensões capital x trabalho”, defendido em outubro do 

mesmo ano, no I Colóquio Internacional IV Colóquio Nacional Sobre o Trabalho da/do 

Assistente Social, organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL). 

 Com uma produção prévia acerca do assunto, foi possível delimitar uma nova vertente 

de análise da autonomia relativa do/a assistente social (a partir da categoria trabalho), baseada 

na compreensão dos debates teórico-conceituais no contexto luso-brasileiro, objetivando o 

aprofundamento deste no que tange a autonomia relativa, analisando similaridades e 

controvérsias no contexto Brasil – Portugal. A realidade lusitana foi colocada como pertinente 

para o debate dada a pesquisa empreendida na cidade de Coimbra, durante um semestre de 

intercâmbio, por meio do Observatório da Cidadania e Intervenção Social da Universidade de 

Coimbra, a respeito da categoria trabalho e da autonomia relativa do/a assistente social. 

 Para tanto, a fim de explorar os conceitos de trabalho, com o fito de compreender sua 

formação ao longo do processo sociohistórico, bem como o da autonomia relativa, foram 

utilizados autores como Marx (1985), Engels (2013), Antunes (2006, 2013), Cardoso (2011), 

Harvey (2005), Hobsbawm (1996), além de autores do Serviço Social, como Iamamoto (2004, 

2007, 2011, 2014), Netto (1996, 2005, 2015), Abramides (2017), Barroco e Terra (2012), 

Faleiros (1985, 2011), Guerra (2007, 2010, 2013), dentre outros.  

 Por meio do processo empírico, objetivou-se a problematização da categoria trabalho 

no contexto da sociedade capitalista em fins do século XX e início do século XXI; a discussão 

das implicações das transformações do mundo do trabalho para o exercício profissional do 
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assistente social brasileiro; o mapeamento a produção teórico-conceitual brasileira a respeito 

da autonomia relativa do assistente social, bem como da produção teórico-conceitual 

portuguesa; a elucidação, a partir da experiência Brasil-Portugal, de novas questões acerca do 

exercício da autonomia relativa da/o assistente social frente ao contexto neoliberal. 

 O processo metodológico da pesquisa que originou este trabalho final de curso 

consistiu em uma análise bibliográfica acerca da autonomia relativa do Serviço Social, por 

meio do mapeamento de revistas relevantes para a profissão, como Serviço Social e 

Sociedade, Temporalis, O Social em Questão etc. Para tanto, foram utilizados os seguintes 

descritores: “autonomia relativa; trabalho profissional; Serviço Social”. Além disso, recorreu-

se aos dados produzidos na disciplina de Pesquisa em Serviço Social com o objetivo de 

qualificar e aprofundar as análises. 

 O mesmo processo foi construído no contexto português, durante um semestre de 

intercâmbio na Universidade de Coimbra. Foram feitas entrevistas semiestruturadas com 

assistentes sociais, a fim de compreender a questão do trabalho e das relações institucionais 

para com o Serviço Social, bem como a forma como a autonomia relativa é compreendida e 

exercida pela categoria. Contudo, no tocante do levantamento bibliográfico, observou-se um 

número rarefeito de publicações por parte dos/das profissionais de Serviço Social 

portugueses; dessa forma, para embasar o contexto lusitano, recorreu-se às produções de 

Santos (2008, 2008a, 2011).  

 Nesse sentido, o trabalho na perspectiva do Serviço Social, bem como as implicações 

do capital no curso da ação profissional, implica compreender de que forma a autonomia 

relativa tem sido exercida no interior das instituições empregadoras. Essa autonomia elencada 

como relativa, conforme concebem autores como Iamamoto (2011), dadas as relações 

hierárquicas e correlações de forças empreendidas pelo próprio capital, é posta jurídico-

legalmente como princípio e direito do/a assistente social, reafirmando o compromisso com a 

efetivação das competências e atribuições privativas do Serviço Social, mas, sobretudo, com a 

dimensão política da profissão. 

 Logo, o debate acerca da compreensão da autonomia relativa do/a assistente social não 

figura apenas a análise empírica do conceito; implica, sobretudo, investigar e estabelecer um 

debate contextualizado acerca da inserção do Serviço Social na divisão social, técnica e 

sexual do trabalho (RAICHELLIS, 2017), de modo a compreender os rebatimentos desta 

divisão, oriunda dos processos originados pela nova morfologia do trabalho, no fazer 
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profissional, nas relações institucionais e de poder e, primordialmente, no exercício da 

autonomia relativa.  

 Ao analisar o conceito de trabalho, Marx (1985) determina-o como processo 

fundamental para a formação do ser social. A partir da capacidade teleológica, o homem é 

capaz de criar e, neste processo, ser criado e moldado pelo próprio trabalho. Engels (2013), ao 

analisar a evolução do próprio homem, aponta que a formação biológica do homem também é 

perpassada pela questão do trabalho – tornando-o um elemento central na vida do homem. 

Contudo, outros teóricos também procuram analisar o conceito de trabalho, seus rebatimentos 

no sujeito e a sua não centralidade
1
. 

 Apesar das ideias modernas acerca da centralidade – ou não – do trabalho, 

compreende-se e reafirma-se nesta monografia a hegemonia da análise marxista acerca do 

trabalho enquanto fundamento do ser social, bem como a sua centralidade. Mais que isso, ao 

tratar o conceito de trabalho primitivo e capitalista, analisa-se a apropriação desta força de 

trabalho pelos industriários, retirando desse trabalhador o processo de moldar e de moldar-se 

por meio dele; o trabalho torna-se dividido e, portanto, alienado.  

Na contemporaneidade, é nesta divisão social do trabalho em que o Serviço Social se 

insere, e é esta alienação que é cotidianamente posta aos/as profissionais como forma de inibir 

a autonomia relativa de seus pares. 

 A fim de compreender esses processos, o capítulo um, “Grandes lidas, grandes 

fadigas: o debate da categoria trabalho entre os séculos XX e XXI” discute o conceito teórico 

da categoria trabalho, recorrendo às bases de Marx (1985) e Engels (2013), a fim de 

compreender as mudanças sofridas ao longo da história e da consequente consolidação do 

capitalismo; nesse processo histórico, será posteriormente debatida a crise de 1973 e o 

                                                           
1
 Habermas (1983) põe em debate o trabalho como sendo parte da constituição do homem – retomando a ideia 

anteriormente proposta por Engels (2013). O autor se aprofunda nas vertentes antropológicas, conforme expôs 

Bueno (2013), e problematiza a centralidade enquanto aporte analítico. Gorz (1987) aponta o desaparecimento 

do trabalho assalariado tal qual é conhecido, bem como da classe trabalhadora. O autor cita que o aumento 

gradativo da tecnologia no interior das grandes indústrias faria decair proporcionalmente o número de 

trabalhadores, extinguindo, a longo prazo, o trabalho humano. Offe (1989) parte da ideia da homogeneidade 

entre cinco fatores fundamentais que permeiam a questão do trabalho, a saber: relação salarial, subordinação, 

possibilidade de não mais receber salários pelo trabalho realizado, unificação da classe trabalhadora e o trabalho 

como ponto principal da produção da riqueza. Para o autor, sob a ótica de Augusto (1998), as mudanças que 

ocorreram no mundo do trabalho quebraram a homogeneidade da categoria ante a realidade. O autor utiliza 

constantemente o conceito de racionalidade para desqualificar o trabalho enquanto central no contexto 

sociopolítico. 
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contexto da restruturação produtiva, bem como a insurgência da nova morfologia do trabalho 

(ANTUNES, 2011) e as transformações no mundo do trabalho. 

 O capítulo dois, “O trabalho mostra o que o homem é: o Estado da arte da autonomia 

relativa do Serviço Social na relação Brasil-Portugal” traz uma análise empírico-acadêmica 

acerca da autonomia relativa no Brasil, analisando-a sob o ponto de vista jurídico-legal da 

profissão e também por meio das análises institucionais e de correlação de forças, obtidas em 

uma pesquisa de campo realizada em 2016; da mesma forma, analisar-se-á a autonomia 

relativa do Serviço Social português, trazendo dados obtidos por meio de pesquisa de campo e 

análise bibliográfica, com o fito de apontar similitudes e diferenças entre ambos os contextos. 

 O terceiro e último capítulo, “Na prática, a teoria é outra?: formação acadêmico-

profissional, exercício da autonomia relativa e os futuros desafios do Serviço Social”, com o 

fito de elucidar novas questões para o debate da autonomia relativa, traz como eixo central a 

questão da formação acadêmico-profissional como fator fundamental para o exercício da 

autonomia, analisando não só o processo mercadológico e excludente da educação a partir dos 

anos 1990, principalmente, mas, sobretudo, observando o impacto ideológico e acadêmico de 

grande parte das faculdades particulares e à distância na compreensão e exercício dessa 

autonomia profissional. 
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1 “GRANDES LIDAS, GRANDES FADIGAS
2
”: o debate da categoria trabalho 

entre os séculos XX e XXI  

 Uma vez tendo em discussão o conceito da autonomia relativa, é necessário não 

apenas abraçá-lo enquanto parte fundamental da legislação da profissão, mas, antes, é 

importante pensá-la, problematizá-la. Para compreender, dessa forma, a autonomia relativa 

como parte fulcral da dimensão política da/o assistente social, é necessário, primeiramente, 

conhecer a sociedade do capital em que o/a profissional está inserido/a, bem como a categoria 

trabalho – englobando, neste ínterim, não só seus componentes teóricos, mas, sobretudo, suas 

implicações no fazer profissional cotidiano, ao passo que a autonomia relativa da/o assistente 

social se expande ou se retrai de acordo com as forças internas que atuam no cotidiano 

profissional. (IAMAMOTO, 2011) 

 Assim, este primeiro capítulo tem como objetivo iniciar os debates concernentes à 

autonomia relativa por meio da problemática do trabalho, buscando não apenas os conceitos 

fundamentais, mas também sua construção, desconstrução e reconstrução a partir do século 

XX, com a apropriação deste por meio do capital. Objetiva-se a utilização de autores clássicos 

no debate – Marx e Engels (1985) – como também de pensadores contemporâneos, como 

Antunes (2013), Harvey (2005), Anderson (1995), Silva (2017), Iamamoto (2011), Yazbek 

(2014), entre outros. 

 Assim, este capítulo partirá do debate teórico da categoria trabalho segundo Marx e 

Engels, elaborando a sua construção histórica paralela ao crescimento e consolidação do 

capitalismo. A partir da categoria trabalho, trabalhar-se-á a apropriação deste pelo capitalismo 

a partir dos séculos XX e XXI, marcados por grandes transformações político-econômicas. 

Essas transformações, que trouxeram rebatimentos à dinâmica do trabalho, serão abordadas, 

apontando as disfunções e problemáticas pertinentes ao tema, que resultam em consequências 

para o exercício profissional.  

1.1  O arcabouço teórico da categoria trabalho segundo Marx 

 O debate da categoria trabalho tem duas vertentes de análise: primeiro, é necessário 

conhecer o termo em seu escopo teórico; quais são seus determinantes, a sua raiz e a forma 

como ele se consolida na vida do homem. Apenas conhecendo-o teoricamente faz-se fulcral 

acessar sua segunda vertente, que diz respeito à própria apropriação do trabalho pelo capital. 

                                                           
2
 O título deste e dos demais capítulos fazem menção a ditos portugueses relacionados à temática do trabalho. 
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A partir da consolidação do capital como dinâmica social e econômica, a forma do trabalho 

enquanto transformação para subsistência sofre grandes alterações.   

 A partir de Marx (1985), é possível compreender o trabalho como a transformação da 

natureza pelo homem. Ou seja, por meio da utilização da sua capacidade de criar e 

racionalizar, o homem domina-a de forma a criar mecanismos que o auxiliarão em sua 

sobrevivência e em sua satisfação de necessidades. Essa ressignificação da natureza pelo 

homem é o modus operandi de toda a problemática conceitual que gira em torno da categoria 

trabalho.  

O trabalho é um processo entre o homem e a natureza, um processo em que o 

homem, por sua própria ação, media, regula e controla seu metabolismo com a 

natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria natural como uma força natural. Ele 

põe em movimento as forças naturais pertencentes à sua corporalidade, braços e 

pernas, cabeça e mão, a fim de apropriar-se da matéria natural numa forma útil para 

sua própria vida (MARX, 1985, p. 149). 

 Conceitualmente, segundo Antunes (2013), o trabalho é o responsável por distinguir o 

homem moderno de suas formas anteriores, devido à própria apropriação da natureza em 

beneficio próprio. Engels (2013) categoriza o trabalho não só como um “divisor de águas”, 

mas igualmente como “condição básica e fundamental de toda a vida humana” (p. 13).  

 Engels (2013) traz como elemento principal a evolução do homem ao longo da 

história, explorando as mudanças biológicas e físicas dos macacos que, em suas análises, 

originaram o homem como se conhece. Mais do que isso, ele aborda a evolução do próprio 

trabalho enquanto apropriação da natureza como uma forma de sobrevivência (MARX, 1985).  

 No tocante das adaptações pelas quais passou ao longo da história, o homem seguiu 

neste processo não apenas biológica, mas social e pessoalmente. A adaptação, segundo a 

proposta de Engels (2013), segue em todos os vértices que compõem o homem, a fim de 

resultar na adaptação deste ao trabalho. Inicialmente, esse trabalho primitivo coloca o homem 

como dominador daquilo que está a sua volta – a natureza. A fim de garantir a própria 

sobrevivência, ele se apropria do meio natural e o modifica de forma a criar um espaço com 

mecanismos que o auxiliem no processo de adaptação, que é comprovado quando Engels 

(2013) afirma, por exemplo, “que a mão não é apenas o órgão de trabalho; é também produto 

dele” (p. 15). 

 Nessa assertiva, Engels (2013) apresenta um elemento importante ao debate que é a 

transformação do próprio homem por meio do trabalho. Ao traçar a evolução deste, do 
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macaco à forma humana, o autor pontua o trabalho como o meio pelo qual há subsistência, 

mas, sobretudo, o meio pelo qual o homem se transforma em homem. A ação repetitiva que 

gira em torno da sobrevivência acaba por transformar aquele que produz, de forma a moldá-

lo, transformá-lo, conforme afirmou Marx (1985). Dessa forma, sob a perspectiva evolutiva 

de Engels (2013), na ideia marxiana de transformar a matéria e ser transformado pela via do 

trabalho, o homem se torna o resultado – físico e empírico – desse processo. 

 Além disto, o autor ainda coloca o trabalho como elo fundamental das formas 

primitivas de sociedade. 

O desenvolvimento do trabalho, ao multiplicar os casos de ajuda mútua e de 

atividade conjunta, e ao mostrar assim as vantagens dessa atividade conjunta para 

cada indivíduo, tinha de contribuir forçosamente para agrupar ainda mais os 

membros da sociedade. Em resumo, os homens em formação chegaram a um ponto 

em que tiveram necessidade de dizer algo uns aos outros (ENGELS, 2013, p. 17)
3
.  

 Há aqui, porém, a necessidade de diferenciar e conceituar os tipos de trabalho que 

estão sendo expostos: o trabalho primitivo, colocado por Marx (1985) e Engels (2013) e o 

trabalho capitalista, problematizado por estes e por outros teóricos. O trabalho primitivo, até 

então relatado, é aquele em que o homem tem o protagonismo enquanto dominador da 

matéria-prima, produzindo, a partir da natureza, meios para a sua própria subsistência.  

 No simples processo de modificação da natureza para satisfação de necessidades, o 

homem não apenas modifica a sua matéria-prima, mas também modifica a si mesmo enquanto 

ser social – um ser que não apenas existe socialmente enquanto individuo, mas nela é 

participante ativo e ser modificador em suas mais variadas vertentes. Para Marx (1985), o que 

difere o homem, enquanto ser social, dos animais, além da capacidade de transformar a 

natureza, é justamente a sua teleologia, ou seja, a capacidade de vislumbrar, a partir da 

matéria bruta, o objeto final fruto do trabalho.   

O ser social é entendido, como um ser real, concreto, histórico e dialeticamente 

constituído na vida, em contraposição a proposta idealista. Este, por sua vez, vive e 

se objetiva na vida cotidiana e, na atualidade, numa sociedade dividida pela relação 

de classe, pelas relações sociais capitalistas e pela exploração ‘do homem pelo 

próprio homem’, estando diretamente, intrínseco e extrinsecamente, vinculado a 

dicotomia capital versus trabalho (BRAGHINI, DONIZETE, VERONEZE, 2013, p. 

2). 

 É por meio desse trabalho, dessa prática constante de transformar a natureza e ser 

transformado por ela, que o homem é tido como um ser social na visão marxista, uma vez que 

                                                           
3
 Em “O Capital”, ele recorre ao termo cooperação que, segundo Löwy, Duménil e Renault (2015), diz respeito à 

“atividade combinada de vários trabalhadores na realização de uma tarefa. Ela aumenta potencialmente a eficácia 

do trabalho, logo, sua produtividade”. (p. 46). 
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a prática desse trabalho é algo exclusivo ao homem, caracterizando-o enquanto ser social, 

conforme coloca Moraes et. al (2010, p. 39) ao afirmar que “o animal não se distingue de sua 

atividade vital, é com ela imediatamente um. O homem, por sua vez faz da sua atividade vital 

– o trabalho – objeto da sua vontade, livre e conscientemente orientada”.  

 O trabalho primitivo permite ao homem o “conhecer-se a si mesmo” e ao objeto 

produzido. Ao longo do processo de produção, ele se reconhece naquilo que produz e 

reconhece, igualmente, a satisfação da sua necessidade. Essa alteração da natureza pelo 

homem remete ao conceito marxista de práxis, onde, segundo Vázquez
4
 (2011, p. 222 apud 

SILVA, 2017, p.71), a atividade é propriamente humana quando seu produto se torna algo 

efetivo, anteriormente idealizado pelo homem. Ao citar Vázquez (2011), Silva (2017) aponta 

a existência de diversas vertentes do conceito, atentando-se para a práxis produtiva
5
, que está 

diretamente ligada à questão do trabalho.  

 Já o trabalho capitalista retira o homem da posição de dominador. Com a consolidação 

do modo de produção capitalista, o homem se transforma na mercadoria ao vender sua força 

de trabalho, enquanto a natureza – os meios naturais – deixa de ser o meio de subsistência e 

passa a ser o meio da obtenção de lucro. O homem, dessa forma, deixa de produzir para sua 

própria satisfação, e passa a produzir para o detentor da sua força de trabalho – o dono da 

linha produtiva – com a finalidade de produzir valores de uso
6
 e, consequentemente, valores 

de troca
7
. Nessa dinâmica, o homem se apossou da natureza enquanto dominador e, com o 

advento do capitalismo, foi dominado pelo próprio homem na lógica do trabalho.  

 Na perspectiva do trabalho, Marx (1985) também o conceitua enquanto concreto e 

abstrato. Na produção de mercadorias, empreeende-se no produto final o valor de uso, que é a 

satisfação das necessidades do homem a partir daquela produção, e o valor de troca, que é 

determinado pelo preço que aquela mercadoria possui para ser consumida. Logo, o trabalho 

concreto é a sua prática calcada na produção da mercadoria, é o empreendimento da força de 

                                                           
4
 VÁZQUEZ, Adolfo Sánchez. Filosofia da Práxis. São Paulo (SP): Expressão Popular, 2011. 

5
 Segundo Silva (2017), a práxis produtiva diz respeito ao sistema de produção ao qual é submetido o trabalhador 

e tem ligação direta com a sua capacidade de produzir. Nas palavras do autor, ela é “a criação de bens exteriores 

que permitem a sobrevivência e a comodidade do homem” (p. 81). Além desta, ele também cita a existência da 

práxis teórica, que se liga à consciência de classe do proletariado, e a práxis social, que versa a respeito da 

vertente revolucionária da classe trabalhadora.  
6
 O conceito de valor de uso, de acordo com o que evoca Marx (1985), diz respeito à utilidade que é dada ao 

produto que está sendo fabricado pelo trabalhador.  
7
 O valor de troca, ainda calcado na obra de Marx (1985), é medido por meio do “tempo de trabalho socialmente 

necessário para a produção de uma mercadoria”, conforme conceitua o valor em “O Capital”. A partir dessa 

medição obtém-se o valor de troca de uma mercadoria, que diz respeito ao preço a ser pago pelo que foi 

produzido.  
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trabalho; já o trabalho abstrato é o que é categorizado por Marx (1985) de trabalho morto, 

ligado à produção de mais-valia. O autor evoca: 

Todo trabalho é, de um lado, dispêndio de força humana de trabalho, no sentido 

fisiológico, e, nessa qualidade de trabalho humano igual ou abstrato, cria o valor das 

mercadorias. Todo trabalho, por outro lado, é dispêndio da força humana de 

trabalho, sob forma especial, para um determinado fim, e, nessa qualidade de 

trabalho útil e concreto, produz valores de uso. (p. 61-62). 

 Nas palavras de Cardoso (2011), trabalho é a categoria fulcral para se compreender a 

sociedade, uma vez que esta categoria já era vista como central antes mesmo do surgimento 

da sociologia enquanto ciência. O autor, ao longo da sua explanação a respeito da categoria 

trabalho no contexto pré-sociológico
8
, evoca Hegel para explicar a centralidade do trabalho 

nos debates anteriores às ciências sociais, colocando-o como um dos principais teóricos 

sociais a defender a importância dessa categoria.  

 Hegel (2009) conceituava o trabalho enquanto um importante objeto de análise para 

compreender a relação do homem com a natureza e com a formação da consciência a partir 

disto. Tal qual Marx (1985), Hegel (2009) coloca a relação entre o homem e a natureza como 

o ponto de partida para que exista trabalho. Por meio disto, além de conhecer-se e transformar 

a si mesmo, o homem produz consciência por meio do trabalho, tornando-se gradualmente 

racional. 

A mediação que, para a carência particularizada, prepara e obtém um meio também 

particularizado é o trabalho. Através dos mais diferentes processos, especifica a 

matéria que a natureza imediatamente entrega para os diversos fins. Esta elaboração 

dá ao meio o seu valor e a sua utilidade; [...] o que o homem encontra são sobretudo 

produtos humanos, como o que utiliza são esforços humanos (HEGEL, 2009, p.  

177). 

  Além disso, o autor pontua que é a partir do trabalho que se obtém, primeiro, a 

riqueza – uma vez que ele é a fonte principal de acumulação – e, segundo, a construção da 

civilização, por meio das relações sociais que são estabelecidas por meio do trabalho. Assim 

como Marx (1985) evoca a transformação da natureza e do próprio homem mediante o 

trabalho, Hegel (2009) defende que, a partir dele, há um processo de exteriorização desse 

sujeito, baseado no movimento dialético hegeliano.
9
 Na relação homem x natureza, o trabalho 

                                                           
8
 Considera-se “pré-sociológico”, nesta produção, o marco temporal anterior à consolidação da Sociologia 

enquanto ciência, que ocorre no século XIX,  em conjunto com a consolidação do capitalismo moderno. 
9
 De acordo com Hegel, a dialética baseia-se num movimento de ideias em que ela sai de si (tese) para se tornar 

uma outra coisa (antítese), retornando como algo concreto. Marx, que tem a dialética hegeliana como base de 

análise para a interpretação materialista, diz que pensamento e realidade se confluem, sob a ótica da constante 

transformação da sociedade e da ausência de retorno ao ponto de partida. Marx enxerga esse movimento 

dialético como um espiral, onde tudo se transforma mas nada retorna ao lugar de origem.  
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é colocado por Hegel (2009) como mediador, “fornecendo o suporte para a formação da 

consciência do homem” (CARDOSO, 2011, p. 266). 

 Essa mediação está ligada às necessidades subjetivas do próprio homem e do outro, e é 

a raiz da posterior divisão do trabalho e da sociedade civil. Segundo consta em seus escritos, o 

homem alcança plena satisfação no trabalho; contudo, Hegel (2009) não leva em consideração 

as diversas características que o trabalho adquire no tocante da apropriação deste pelo capital. 

O que ele apresenta, de fato, é a realidade do trabalho primitivo, que extingue as relações de 

classe e poder que são colocadas em discussão com a apropriação capitalista.  

 Para Hegel (2009), a base do trabalho está na tríade da ação, que é intencional, 

consciente e reflexiva. Ou seja, a racionalidade torna-o consciente, suas ações diante da 

transformação da natureza são intencionais – dada a capacidade teleológica do homem de 

projetar as etapas do processo de trabalho antes de ver o resultado em suas mãos – e reflexiva, 

uma vez que há um processo de transformação dele mesmo. 

 Retornando a Marx (1985), é possível verificar a herança da tradição dialética 

hegeliana – assim como o materialismo de Feuerbach
10

 – contudo, nota-se uma importante 

diferença de discurso quando a categoria trabalho é abordada. Em todos os seus esboços, 

Marx (1985) não coloca o trabalho como sendo apenas o meio de satisfação do homem em 

todas as suas vertentes. Enquanto trabalho primitivo, ele assegura essa satisfação por meio da 

apropriação da natureza com o fito de transformá-la para sanar suas necessidades. 

 Contudo, em certo momento da análise, Marx (1985) pontua a apropriação do trabalho 

pelo capitalismo emergente e as mudanças que ocorrem no processo de trabalho, que deixa de 

atender aos interesses exclusivos do homem para atender aos interesses do dono dos meios de 

produção. A causa principal do trabalho deixa de serem as necessidades do homem para ser o 

lucro, por meio da produção de valores de uso que possuam valores de troca, meios pelos 

quais o capitalista, dono dos meios de produção, obtém lucro. 

 Na ótica marxista – a defendida ao longo desta produção – o trabalhador deixa de ser o 

dominador para se tornar a mercadoria, uma vez que ele, vendo a notória necessidade de 

sobreviver numa sociedade movida pelo capital, passa a vender sua força de trabalho ao 

                                                           
10

 A explicação acerca da construção do materialismo histórico e dialético se encontra, detalhado, no volume de 

“A Ideologia Alemã” (1998), onde Marx e Engels explicam a apropriação ideológica e sua interpretação segundo 

a vertente que estava sendo desenvolvida por ambos.  
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capitalista, rendendo-se à produção em massa e a dois fatores primordiais que alteram a lógica 

do trabalho: a alienação e a produção de mais-valia.  

 O processo de alienação se dá em dois âmbitos diferentes. Uma vez fundamentado no 

sistema capitalista, o trabalho se configura de forma segmentada; ou seja, na produção de 

determinado valor de uso, há uma divisão de tarefas entre os trabalhadores daquela 

montagem, onde cada um exerce a produção de parte do produto, não havendo o 

conhecimento de toda a produção, como havia no trabalho primitivo. Aquilo que é produzido 

pelo homem se torna algo desconhecido à medida que se intensifica a divisão do trabalho.  

 Além do estranhamento entre o homem e o objeto produzido, há o crescente 

estranhamento do homem com relação a si mesmo. Marx (1985) é enfático ao destacar a 

importância do trabalho na transformação do homem; com o advento do capitalismo e a 

alienação na produção, a alienação com relação a si mesmo torna-se um movimento 

consequente. À medida que o homem deixa de conhecer o que produz, deixa de conhecer as 

capacidades de quem produz. 

 Portanto, a alienação pode ser compreendida como o distanciamento existente entre o 

trabalhador enquanto classe em si e classe para si
11

, conforme defende Marx (1985). No 

processo de construção da sociedade, a alienação caracteriza-se como a naturalização dessas 

relações de dominação e a ausência de autonomia da própria classe trabalhadora com relação 

ao trabalho e ao produto deste processo. Nas palavras de Marx e Engels (1998, p. 30), a 

alienação pode ser compreendida como: 

Uma força estranha, situada fora deles, que não sabem de onde ela vem nem para 

onde vai, que, portanto não podem mais dominar e que, inversamente, percorre 

agora uma série particular de fases e de estágios de desenvolvimento, tão 

independente da vontade e da marcha da humanidade, que na verdade é ela que 

dirige essa vontade e essa marcha da humanidade. 

 Já a produção da mais-valia se dá no processo de trabalho empreendido pelo homem. 

A mais-valia é um valor excedente entre o preço dos meios de trabalho e o produto final; é a 

diminuição do capital variável, a força de trabalho humana, e o aumento da mão de obra 

                                                           
11

 Nos escritos de Marx, ‘classe em si’ diz respeito à própria existência da classe trabalhadora que, no processo 

de expansão do capital, cumpre o seu papel de produtor mas nunca de detentor do que fora produzido; a ‘classe 

para si’, contudo, embora ocupe este lugar de classe no contexto da sociedade capitalista, detém o que Marx vai 

chamar de consciência de classe; ou seja, o trabalhador compreende a exploração pela qual é submetido e todos 

os entraves que permeiam o mundo do trabalho, colocando-o em uma situação de grave exploração. Marx coloca 

a consciência de classe como sendo primordial na luta conta o capitalismo.  
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constante, que diz respeito às máquinas. Marx
12

 (1983 apud ANTUNES, 2013, p. 53), a esse 

respeito, explica: 

Consideremos o produto do processo prolongado de trabalho. Nas 20 libras de fio 

estão objetivadas agora cinco jornadas de trabalho: quatro na massa consumida de 

algodão e fusos, uma absorvida pelo algodão durante o processo de fiação. Mas a 

expressão em ouro de cinco jornadas de trabalho é 30 xelins ou uma libra esterlina e 

dez xelins. Esse é, portanto, o preço das 20 libras de fio. Uma libra de fio custa, 

depois como antes, um xelim e seis pence. Mas a soma dos valores das mercadorias 

lançadas no processo importou em 27 xelins. O valor do fio é de 30 xelins. O valor 

do produto ultrapassou de um nono o valor adiantado para sua produção. Dessa 

maneira, transformaram-se 27 xelins em 30. Deram uma mais-valia de três 

xelins. Finalmente, a artimanha deu certo. Dinheiro se transformou em capital. 

(MARX, 1993 apud ANTUNES, 2013, p. 53. grifo nosso). 

 De acordo com Oliveira (2004), essa mais-valia possui duas potencialidades: ela pode 

ser absoluta ou relativa. A absoluta diz respeito ao aumento da jornada de trabalho – que 

implica, consequentemente, no aumento da produção; a relativa, por sua vez, consiste na 

produção da mesma quantidade de mercadorias em tempos cada vez mais reduzidos.  

 Ainda sobre o processo de trabalho, Marx (1985) aponta dois fenômenos que são seus 

objetos de análise: o controle do capitalista sobre o trabalho desenvolvido pelo trabalhador e o 

fato de o produto final do processo de trabalho pertencer ao capitalista e não ao trabalhador. É 

fato reconhecer as mudanças das relações concernentes ao trabalho com o advento do 

capitalismo, como foi evocado até então, mas é fulcral destacar a relação servil e altamente 

mercadológica a qual se submete o trabalhador, que não vê mais o trabalho como subsistência 

direta por meio do que produz, ao passo que não há ao menos o reconhecimento desse produto 

por parte dele. O que se tem é uma relação distante e cada vez mais permeada pela ânsia da 

lucratividade. 

 Há ainda o destaque para três elementos constitutivos do processo de trabalho: o 

trabalho, o objeto e o meio. O objeto de trabalho diz respeito à matéria natural ou matéria-

prima – caso já tenha sofrido alguma alteração pela via do trabalho – a ser modificada. O 

meio de trabalho faz menção aos instrumentos de trabalho, ou seja, aquilo que será utilizado 

pelo homem para transformar o objeto em valor de uso. De acordo com Marx (1985), os 

meios de trabalho não dizem respeito apenas aos instrumentos, mas, sobretudo, às condições 

sociais, econômicas e espaciais em que o trabalho é desenvolvido. E é elementar que, numa 

sociedade que visa o lucro, as condições para o desenvolvimento do trabalho não são as 

ideais. 
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 MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. v. 1, livro primeiro, p. 149-163. São Paulo: Abril, 1983 

(N.E.) 
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Não é o que se faz, mas como, com que meios de trabalho se faz, é o que distingue 

as épocas econômicas. Os meios de trabalho não são só medidores do grau de 

desenvolvimento da força de trabalho humana, mas também indicadores das 

condições sociais nas quais se trabalha (MARX, 1983, s/p apud ANTUNES, 2013, 

p. 34-35). 

 Ao falar dos meios de trabalho como sendo também as condições laborais em que o 

trabalhador é colocado, Marx (1985) evoca a importância de se pensar que não foi só a 

relação do homem com o trabalho que foi modificada, transformando-o em mercadoria com a 

venda da sua força de trabalho; atrelado a isso, há a constante mudança nas condições laborais 

às quais são submetidos os trabalhadores. Condições essas que, no tocante da Revolução 

Industrial, no século XIX, eram insalubres e extremamente precarizadas, colocando a vida 

desses trabalhadores em constante risco.  

 Os trabalhadores foram submetidos a uma estrutura de trabalho industrial recém-

descoberta, devido ao advento do vapor. Com o crescimento do setor industrial, diversas 

famílias deixaram suas propriedades rurais e seu trabalho autocontrolado a fim de “tentar a 

vida” na cidade. O crescimento do número de trabalhadores nas indústrias também foi 

indicativo do grande inchaço populacional que os centros tiveram – inchaço este que decorria 

principalmente nos arredores das indústrias, onde se localizavam as vilas operárias, 

construções coletivas, precárias e sem o mínimo necessário para sobrevivência.  

 De acordo com os estudos de Cardoso (2011), o que se tem na Sociologia a partir dos 

anos 1960 é um debate em torno da não centralidade da categoria trabalho, tendo como 

principal argumento a ideia de que o capitalismo monopolista
13

 havia transformado o 

contexto, trazendo à tona a questão da subjetividade e valorização do homem. Alguns autores 

defenderam a não centralidade do trabalho a partir do período em questão, protagonizando 

grandes debates e referenciais teóricos, como Jungen Habermas, André Gorz, Claus Offe, 

entre outros. 

 Esses autores, ao questionarem a centralidade do trabalho, retiram deste a sua retórica 

de fundamento da vida humana desde os primórdios, elencando outras categorias – 

                                                           
13

 Nas palavras de Netto (1996), o capitalismo monopolista diz respeito à fase do capitalismo financeiro, 

fortemente marcada pelo controle exercido pelos bancos e demais instituições financeiras sobre o comércio e a 

indústria. O autor afirma, sobre esse período, que ele “recoloca, em patamar mais alto, o sistema totalizante de 

contradições que confere à ordem burguesa os seus traços basilares de exploração, alienação e transitoriedade 

histórica, todos eles desvelados pela crítica marxiana [...] a idade do monopólio altera significativamente a 

dinâmica inteira da sociedade burguesa: ao mesmo tempo em que potencia as contradições fundamentais do 

capitalismo já explicitadas no estágio concorrencial e as combina com novas contradições e antagonismos, 

deflagra complexos processos que jogam no sentido de contrarrestar a ponderação dos vetores negativos e 

críticos que detona” (p. 15-16). 
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secundárias – de forma a deslegitimar o papel do homem na construção da sociedade do 

capital e de si mesmo. Porém, é impossível pensar na subsistência do próprio capitalismo sem 

a noção de trabalho como sendo o fator fulcral das relações de produção.   

 Santos (2009) procura confrontar os autores anteriores, na defesa da centralidade do 

trabalho no contexto sociológico. Segundo o autor, “o trabalho é a única atividade com um 

caráter transitório, marcando a passagem do ser orgânico para o ser social” (p. 169). De fato, 

desde as sociedades primitivas, o trabalho tem exercido um lugar central em toda a dinâmica 

da vida humana, ao passo que todas as pequenas e grandes transformações que ocorrem no 

homem e através dele acontecem por conta do trabalho.  

 O sistema capitalista, ao se apropriar do trabalho, tornou-o um objeto estranho ao 

homem devido à crescente condição de alienação vivida pelo trabalhador ao longo do 

processo produtivo. Contudo, é inegável que “o capital necessita de trabalho assalariado para 

continuar a se reproduzir” (SANTOS, 2009, p. 169). O trabalho é base, a força motriz que 

impulsiona o capitalismo; pensar na sua não centralidade implica deduzir uma segunda força 

impulsionadora do capital. Se não o trabalho, qual?  

 Sobre isso, Mészáros (2011) aponta que: 

O trabalho não é apenas não integrável (ao contrário de certas manifestações 

políticas do trabalho historicamente específicas, como a social-democracia 

reformista, que poderia ser corretamente caracterizada como integrável e na verdade 

completamente integrada nas últimas décadas), mas – precisamente como a única 

alternativa estrutural viável para o capital – pode proporcionar o quadro de 

referências estratégico abrangente no qual todos os movimentos emancipadores de 

“questão única” podem conseguir transformar em sucesso sua causa comum para a 

sobrevivência da humanidade (MÉSZÁROS, 2011, p. 96. Grifo nosso). 

 O filósofo húngaro torna o trabalho um elemento central ao identificá-lo como “a 

única alternativa estrutural viável para o capital” (p. 96) e isso responde ao questionamento 

anterior. O trabalho é a base do sistema capitalista e, em um sistema altamente competitivo e 

sedento por lucro, ele se torna a forma mais eficaz para alcançá-lo.  

 Na defesa da centralidade do trabalho, Santos (2009) traz o argumento de dois autores 

já citados que claramente a condenam. Gorz (1987) defende o fim do trabalho enquanto 

objeto de mediação e de relações sociais, baseado no assalariamento, devido ao crescimento 

da modernização; já Habermas (1983) defende apenas o fim da sua centralidade no celeiro de 

debates, julgando a importância da linguagem como central no trato do trabalho cotidiano. Ao 
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refutar os argumentos contrários à centralidade da categoria, Santos (2009) encerra 

argumentando que: 

1 - A própria existência das máquinas é fruto do trabalho humano, portanto, eliminar 

o trabalho humano da face do globo não passa de uma abstração rasteira, leviana e 

superficial; 2 - Se o trabalho assalariado for extinto não haverá consumidores em 

massa de mercadorias; 3 - Se houvesse a eliminação do trabalho assalariado, não 

seria mais possível a extração da mais-valia, sucumbindo-se o capitalismo. As 

questões a respeito da crise da sociedade do trabalho são superadas, assim, pelos 

motivos acima expostos (SANTOS, 2009, p. 174). 

 

 Pensar no conceito do trabalho é, portanto, pensar na configuração da sociedade do 

capital e nas relações sociais que vão sendo construídas ao longo da história. Assim como o 

século XIX – plano de fundo para debater conceitualmente a categoria – foi marcado pelo 

crescimento industrial, consolidação do capitalismo e por um conjunto de movimentações 

protagonizadas pelo proletariado – que permitiu a Hobsbawn (1996) chamá-la de “era das 

revoluções” -, o século XX também foi o palco para grandes transformações no mundo do 

trabalho. 

 Dentre a crise econômica de 1929, o modelo liberalista de John Maynard Keynes 

como saída para as grandes potências mundiais, o modelo de bem-estar social e os trinta anos 

gloriosos da economia, o que se torna destaque para a continuidade do debate se aloja nos 

anos 1970. No ano, a crise ocasionada pelo aumento do preço dos barris de petróleo da 

Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) fez colapsar economias do mundo 

inteiro. Com isso, o contexto do trabalho foi amplamente impactado pelas medidas que 

visavam a regulação da economia. Mas, quais foram os impactos dessa crise? Quais medidas 

foram tomadas e por quê? De que forma essas mudanças afetaram a dinâmica de trabalho? 

Quais foram os rebatimentos a partir dos anos 1990 e 2000? É a respeito deste debate que 

abordaremos na próxima seção. 

1.2  A Crise de 1973 e a nova morfologia do trabalho  

 A década de 1970 foi um marco devido às transformações político-econômicas que 

explodiram na época, em especial à crise econômica desencadeada pelo aumento dos barris de 

petróleo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP). 

 Essa crise, que é o plano de fundo de todas as mudanças que começam a ocorrer a 

partir dos anos 1970, aconteceu em quatro fases, que acabam por formar um conjunto de 

conflitos que, como consequência, contribuem para a subsequente crise: Guerra dos Seis Dias 
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(1967); Guerra de Yom Kipur (1973); Revolução Islâmica (1979); Guerra entre Irã e Iraque 

(1980).  

 De acordo com Harvey (2005), o liberalismo, que foi pensado por Keynes e 

consolidado após a crise de 1929 a fim de equilibrar as economias atingidas, teve seu declínio 

iniciado no final dos anos 1960. O autor pondera que “o desemprego e a inflação se 

ampliavam em toda parte, desencadeando uma fase global de "estagflação" que duraria por 

boa parte dos anos 1970”. (s.p.). Ele complementa dizendo que as altas taxas que surgiram a 

partir do liberalismo afetaram negativamente diversos países capitalistas, sendo necessária 

uma saída imediata.  

 A saída imediata que foi apontada como solução infalível foi o neoliberalismo, que 

inaugurou o período de restruturação produtiva. O modelo surgiu ao final da Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945), especialmente na Europa e América do Norte, como uma reação ao que 

vinha sendo propagado pelo Estado de Bem-Estar Social desde os anos 1930 (ANDERSON, 

1995). Os argumentos em defesa do neoliberalismo
14

 condenavam o processo de equidade 

social que estava em curso com o Welfare State
15

; conjuntamente, havia a defesa da 

desigualdade social como algo positivo e necessário nas sociedades capitalistas, conforme 

citou Anderson (1995).  

 Essa saída neoliberal à crise que se instalara globalmente se baseou nos ideais do 

austríaco Friedrich Hayek que, em 1947, fundou a Sociedade Mont Pelerin, composta ainda 

por Ludwing Von Mises, Karl Popper e Milton Friedman. Este seleto grupo, nomeadamente 
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 Aqui, é necessário que sejam feitas distinções entre liberalismo e neoliberalismo, dois modelos econômicos 

distintos que vigoraram em épocas distintas do século XX. O liberalismo, fundado por John Maynard Keynes no 

pós-crise de 1929, visava recuperar as grandes economias mundiais após a quebra da bolsa de valores de Nova 

York. Essa categoria econômica possuía como pressuposto a defesa das liberdades individuais em torno de seus 

próprios interesses. Além disso, caracterizam o regime liberal a ideia da mão invisível do Estado – ideia 

difundida por Adam Smith – tendo o Estado a característica de ser mínimo, intervindo apenas sob uma 

necessidade urgente; o livre comércio e a consequente liberdade econômica; propriedade privada, etc. Esse 

regime liberal vigorou até os anos 1970, no tocante à crise do petróleo ocasionada pela OPEP. Nesse ínterim, o 

liberalismo keynesiano já não mais sanava as mazelas econômicas desta nova crise. Para tanto, uma releitura do 

liberalismo keynesiano foi escolhida como saída da crise. O neoliberalismo havia sido teoricamente pensado por 

Friedrich Hayek nos anos 1940 e passou a vigorar como aposta econômica trinta anos depois. Considerado como 

a releitura do liberalismo clássico, o neoliberalismo é denotado como o modelo da economia desenvolvimentista 

e defende um Estado forte e interventor nos setores econômicos; além disso, caracteriza-se pela defesa da 

privatização de setores públicos, cortes nas despesas públicas, além do livre comércio e da abertura econômica 

para o capital estrangeiro. Para mais informações acerca de modelos econômicos, consultar Paula (2013. 
15

 O Welfare State, também conhecido como Estado de bem-estar social,  surgiu após a crise de 1929 e tem 

como característica a presença de um Estado interventor na disseminação e garantia de direitos sociais básicos à 

população, como saúde, educação, habitação etc., garantindo-lhes o mínimo. Esse modelo possuiu maior 

repercussão e eficácia nos países europeus,  que tinha como base em todos os projetos de governo a garantia do 

pleno emprego. A fim de aprofundamento da discussão, consultar Pereira (2011) e Esping-Andersen (1991). 
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liberal, pensou as bases para uma política que seguisse este ideal; Hayek já havia solidificado 

suas bases liberais três anos antes, com a publicação de “O Caminho da Servidão”. De acordo 

com Harvey (2005) esses pensadores “seguiam a ideia de Adam Smith de que a mão invisível 

do mercado constituía o melhor recurso de mobilização de mesmo os mais vis instintos 

humanos, como a gula, a ambição e o desejo de riqueza e poder em benefício de todos” (s.p.).  

 Anderson (1995), ao fazer um resgate histórico desse período, aponta que, na 

concepção de Hayek, os sindicatos, movimentos sociais e investimentos nas políticas sociais 

eram as grandes causas da crise, sendo primordial, para o bem da economia, dissipá-los. De 

fato, os governos neoliberais viveram uma ausência sindical significativa devido à 

instabilidade em que se encontravam os trabalhadores. O Estado, em contrapartida, retirou os 

investimentos das políticas sociais como forma de apaziguar os rebatimentos da crise nas 

grandes economias. 

 Opondo-se ao modelo keynesiano de intervenção estatal, a política neoliberal se baseia 

em um reforço da participação privada no contexto econômico; corte nas despesas do governo 

– que ocorrem, logicamente, nos subsídios sociais; defesa das privatizações, liberando o 

Estado de quaisquer responsabilidades e gastos; livre comércio; abertura da fronteira 

econômica para o capital estrangeiro; taxa natural de desemprego, reformas fiscais, dentre 

outros. A base do neoliberalismo está na concepção do Estado enquanto uma “mão invisível” 

que intervém no que é extremamente necessário.  

 Segundo relata Harvey (2005), o primeiro país a adotar o neoliberalismo foi o Chile, 

em 1974, após o golpe dado por August Pinochet, contra o então presidente Salvador Allende. 

Seguindo a adoção do modelo neoliberal como salvação imediata das economias locais, a 

Grã-Bretanha foi a segunda economia a adotá-lo, durante o governo da primeira-ministra 

Margareth Thatcher (1979-1990), conhecida como “dama de ferro”, dada a austeridade com 

que suas medidas expressavam e com que o neoliberalismo atingiu a população inglesa. 

 Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, adotou o neoliberalismo em terras 

estadunidenses em 1980. Politicamente, de acordo com Anderson (1995), a prioridade dos 

Estados Unidos estava na competição bélica com a União Soviética; contudo, mesmo tendo a 

política externa como foco de seu mandato, Reagan abaixou as taxas de impostos para os mais 

ricos e descentralizou a única greve ocorrida durante seu governo. Outros países seguiram o 

mesmo caminho, como Alemanha (1982) e Dinamarca (1983). Dessa forma:  
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O mundo capitalista mergulhou na neoliberalização como a resposta por meio de 

uma série de idas e vindas e de experimentos caóticos que na verdade só 

convergiram como uma nova ortodoxia com a articulação, nos anos 1990, do que 

veio a ser conhecido como o ‘Consenso de Washington
16

’ (HARVEY, 2005, s.p.). 

 O neoliberalismo surgiu como a resposta imediata à crise que desequilibrou as maiores 

economias do mundo e que, fatalmente, desequilibrou igualmente o mundo do trabalho. Mas, 

para além da chance de reorganizar as contas internas, Harvey (2005) traz para a reflexão uma 

segunda assertiva acerca da política neoliberal a partir dos anos 1970. Segundo ele, no tocante 

das liberdades de mercado asseguradas, “Gérard Duménil e Dominique Lévy, depois de uma 

cuidadosa redistribuição dos dados, concluíram que a neoliberalização foi desde o começo um 

projeto voltado para restaurar o poder de classe” (s.p.). 

 De fato, os avanços que ocorreram no pós-1929, principalmente durante os trinta anos 

gloriosos (1945-1975), relativos aos avanços sociais por meio do Welfare State, não foram 

avanços que significaram a ruptura com o contexto capitalista, mas auxiliaram na ascensão 

socioeconômica de diversas pessoas por meio do incentivo das políticas sociais. Isto impactou 

imediatamente os proprietários de grandes fortunas que temiam perder o seu poder para a 

classe trabalhadora – lembrando que, neste período, União Soviética (URSS) e Estados 

Unidos protagonizavam a Guerra Fria, que acabaria apenas no fim dos anos 1980. Uma 

política austera e que privilegiasse o setor privado em detrimento do público, que mantinha as 

políticas setoriais, era o “plano perfeito” para se tirar dos mais pobres e restabelecer a 

hegemonia
17

 nas mãos dos ricos.  

 No que tange as mudanças relativas ao mundo do trabalho com o advento do 

neoliberalismo, Harvey (2005) ainda cita a alta na taxa de desemprego e o índice inflacionário 

da época, levando os movimentos sociais a pensarem uma saída alternativa e socialista – 

muito embora tenha vigorado a social-democracia – como forma de enfrentamento à relação 

entre capital e trabalho. 
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 O Consenso de Washington é um conjunto de dez medidas formuladas em 1989 pelo Fundo Monetário 

Internacional (FMI), Banco Mundial e o Departamento de Tesouros dos Estados Unidos, em uma conferência 

realizada em Washington DC. As medidas do Consenso se tornaram as bases da política do FMI a partir dos 

anos 1990: disciplina fiscal, redução dos gastos públicos, reforma tributária, juros do mercado, câmbio de 

mercado, abertura comercial, investimento estrangeiro direto, privatização das estatais, desregulamentação e 

direto à propriedade intelectual. 
17

 Hegemonia foi um conceito trabalhado por Gramsci para definir o controle que a classe dominante exerce 

sobre a classe dominada. Essa hegemonia é disseminada pelas classes por meio do que ele vai nomear de 

“aparelhos ideológicos”, que são instituições inseridas no meio social e que exercem um tipo de coerção sobre as 

classes dominadas.  
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 Sobre o desemprego, Anderson (1995) afirma que a taxa dos países da Organização 

para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), nos anos 1980, duplicou com 

relação à década anterior (aproximadamente 4% nos anos 1970). A desigualdade social 

também atingiu índices alarmantes. O autor pontua que “a tributação dos salários mais altos 

caiu 20% em média nos anos 80, e os valores das bolsas aumentaram quatro vezes mais 

rapidamente do que os salários” (p. 6). 

 A este período de grandes mudanças econômicas e políticas, Antunes (2006) conceitua 

como nova morfologia do trabalho, ao passo que, com o advento do neoliberalismo, não são 

alteradas apenas as bases econômicas e industriais dos países capitalistas, mas transformam-se 

profundamente as questões concernentes ao trabalho. Ele aponta, tratando-se da 

transformação no mundo do trabalho, a introdução da robótica e da microeletrônica como 

substituto da força de trabalho humana que, consequentemente, aumentou consideravelmente 

a taxa de desemprego da época. Nas indústrias, os modelos fordista
18

 e taylorista
19

 foram 

prontamente substituídos pelo toyotismo
20

, pioneiro no Japão.  

 A mudança do modelo fordista/taylorista para o modelo toyotista trouxe impactos para 

a produção. Primeiro, substituiu-se a produção em massa e a linha de montagem fordista pelo 

sistema flexível, onde se produzia apenas o que seria consumido, a fim de não gerar 

excedentes sem lucro. Segundo, a esteira rolante, que fazia do trabalhador um especialista em 

determinada etapa da produção com o fito de produzir cada vez mais em menor tempo, foi 

substituída pela ideia do “just in time”, que se fundamenta na produção do que era  

necessário, ou seja, o que será consumido.  
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  O fordismo foi um modelo de produção criado por Henry Ford, em 1914. Este modelo tem como principal 

característica a produção em massa, por meio da inauguração das linhas de montagem e das esteiras rolantes no 

interior das indústrias, visando o consumo em massa. Além disso, são características do fordismo a negação ao 

ócio, motivo pelo qual foram instaladas as esteiras rolantes. Nenhum movimento do trabalhador podia ser 

perdido; portanto, como forma de otimizar a produção, o produto ia até o trabalhador que, por meio de 

repetições, fazia o seu trabalho sem sair do lugar. O fordismo vigorou nas indústrias até os anos 1970, período da 

crise econômica que alterou significativamente os rumos da indústria a nível de produção. 
19

 O taylorismo foi um modelo administrativo de gestão planificado por Frederick Taylor, criado em 1911, com a 

publicação de “Princípios da administração científica”. A ideia proposta por Taylor se baseia na racionalização 

do trabalho, ou seja, na divisão de tarefas entre os trabalhadores. Uma vez tendo dividido as tarefas entre cada 

um deles, com o passar do tempo, os trabalhadores estarão experientes em suas devidas partes, conseguindo 

avançar cada vez mais na produção em massa. Esse conceito acompanhou as ideias de Henry Ford no processo 

industrial até os anos 1970. 
20

 O toyotismo foi desenvolvido entre os anos 1940 e 1970 pelo japonês Taiichi Ohno, e foi o modelo pioneiro 

nas fábricas da Toyota, vindo a substituir o modelo fordista/taylorista nos anos 1970. Uma das principais 

características deste modelo é a produção acompanhando a demanda de consumo, diminuindo drasticamente os 

excedentes e os estoques. Além disso, contam como características a flexibilização da produção, a inserção 

tecnológica na indústria e a necessidade de trabalhadores polivalentes no processo produtivo.  
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 O toyotismo traz consigo o advento da polivalência. No momento anterior ao 

neoliberalismo e a todas as mudanças a ele vinculadas, o trabalhador vendia sua força de 

trabalho em um contexto claro de divisão de tarefas. Devido ao surgimento da esteira rolante 

como sendo o “novo” dentro do contexto industrial, os trabalhadores eram condicionados a se 

especializarem em apenas uma parte da produção. Dessa forma, à medida que trabalhavam 

naquela parte da produção, aperfeiçoavam seu trabalho e produziam cada vez mais em menos 

tempo. Segundo Antunes (2006): 

Para atender às exigências mais individualizadas do mercado, no melhor tempo e 

com melhor ‘qualidade’, é preciso que a produção se sustente num processo 

produtivo flexível, que permita a um operário operar com várias máquinas (em 

média cinco máquinas, na Toyota), rompendo-se com a relação um homem/uma 

máquina que fundamenta o fordismo. E a chamada ‘polivalência’ do trabalhador 

japonês, que mais do que expressão e exemplo de uma maior qualificação, estampa 

a capacidade do trabalhador em operar com várias máquinas, combinando ‘várias 

tarefas simples’ (conforme o interessante depoimento do ex-líder sindical japonês, 

Bem Watanabe, 1993a:9). Coriat fala em desespecialização e polivalência dos 

operários profissionais e qualificados, transformando-os em trabalhadores 

multifuncionais (CORIAT
21

, 1992b: 41 apud ANTUNES, 2006, p. 34. grifos do 

autor).  

 O aumento da taxa de desemprego, portanto, não está ligada apenas à introdução do 

maquinário nas indústrias. A necessidade de se ter trabalhadores polivalentes, que 

conhecessem toda a produção e estivessem aptos a atuar em qualquer parte do processo 

produtivo também contribuiu para que o exército industrial de reserva
22

 aumentasse 

significativamente.  

 Neste ínterim, Antunes (2006) destaca a questão do desemprego estrutural
23

. Para o 

autor, ele é “o resultado dessas transformações no processo produtivo, e que encontra, no 

modelo japonês, no toyotismo, aquele que tem causado maior impacto, na ordem 

mundializada e globalizada do capital” (p. 40-41). Há o aumento do número de 

desempregados – especialmente operários – há um aumento significativo no que ele chama de 

“subproletariado” – o trabalhador que se sustenta no mundo do trabalho por meio dos cargos 

                                                           
21

 CORIAT, Benjamin. Pensar al Revés (Trabajo y Organización en la Empresa Japonesa), México/Espanha, 

Siglo XXI. 1992b 
22

 O exército industrial de reserva é uma consequência do desemprego estrutural e diz respeito à massa de 

trabalhadores excedentes com relação às ofertas laborais disponíveis. Nas palavras de Marx (1985) “[...] a 

acumulação capitalista sempre produz, e na proporção de sua energia e de sua extensão, uma população 

trabalhadora supérflua relativamente, isto é, que ultrapassa as necessidades médias da expansão do capital, 

tornando-se, desse modo, excedente”. 
23

 O desemprego estrutural se baseia no número de desempregados é maior que o número de vagas disponíveis 

no mercado, não configurando um desemprego temporário. O desemprego estrutural é algo que pode se alastrar 

por tempos, levando uma massa trabalhadora a cargos informais e/ou terceirizados. 
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terceirizados e/ou informais ou em vagas precarizadas com salários aquém da força de 

trabalho vendida. Acerca dessas variantes do trabalho, Antunes (2006) afirma: 

Como diz Alain Bihr (1991:89), essas diversas categorias de trabalhadores têm em 

comum a precariedade do emprego e da remuneração; a desregulamentação das 

condições de trabalho em relação às normas legais vigentes ou acordadas e a 

consequente regressão dos direitos sociais, bem como a ausência de proteção e 

expressão sindicais, configurando uma tendência à individualização extrema da 

relação salarial (ANTUNES, 2006, p. 52). 

 O desemprego estrutural em massa no setor secundário (das indústrias) promoveu a 

migração de alguns desses trabalhadores para o setor terciário (de serviços), onde a produção 

da mercadoria foi substituída pela venda do que outrora era produzido. Contudo, as cargas 

horárias excessivas, os baixos salários e a ausência de direitos trabalhistas continuavam sendo 

uma realidade na vida do trabalhador. Há, então, a terceirização da economia, haja vista que o 

setor terciário passa a agregar boa parte dos trabalhadores anteriormente alocados nas 

indústrias.  

 Além disso, para aqueles que permaneciam no mundo do trabalho, havia o aumento da 

flexibilização e terceirização desse trabalho – que, para tanto, caracteriza esse período como 

sendo do capitalismo flexível. Esse capitalismo flexível, também nomeado como o período de 

acumulação flexível, baseava-se em novas formas de acelerar a economia, utilizando-se, 

sobretudo, na exploração da mão de obra e na inserção tecnológica. À medida que a produção 

industrial aumentava, trabalhadores eram contratados por prazos breves, a fim de aperfeiçoar 

a grande produção. Tendo alcançado os objetivos, os industriários demitiam um contingente 

considerável de trabalhadores, que voltavam a compor o exército de reserva.  

 Nesta relação, não vigoravam direitos trabalhistas ou condições sociais e mentais de 

trabalho. Dessa forma, o aumento da informalidade (associada à precariedade) também foi 

algo significativo, ao passo que era necessário, ao trabalhador, sobreviver. Isso aumentou o 

processo de precarização vivido pela classe trabalhadora em detrimento da salvação das 

grandes economias mundiais. Segundo Antunes (2006): 

Vivem-se formas transitórias de produção, cujos desdobramentos são também 

agudos, no que diz respeito aos direitos do trabalho. Estes são desregulamentados, 

são flexibilizados, de modo a dotar o capital do instrumental necessário para 

adequar-se a sua nova fase. Direitos e conquistas históricas dos trabalhadores são 

substituídos e eliminados do mundo da produção. Diminui-se ou mescla-se, 

dependendo da intensidade, o despotismo taylorista, pela participação dentro da 

ordem e do universo da empresa, pelo envolvimento manipulatório, próprio da 

sociabilidade moldada contemporaneamente pelo sistema de mercadorias 

(ANTUNES, 2006, p. 24). 
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  O mundo do trabalho, e consequentemente o trabalhador, passam por um período de 

total flexibilização e desvalorização no tocante ao neoliberalismo, marcando o final do século 

XX como um período de grandes perdas trabalhistas. O que se percebe, ante a realidade, é 

que, na relação capital x trabalho, quando o primeiro precisa ser salvo, o segundo jamais será 

aliado, mas será sempre o preço a ser pago. 

 A nova morfologia do trabalho, portanto, na visão de Antunes (2006), não se refere 

apenas às mudanças estruturais ocorridas no cenário político-econômico, mas versa, 

sobretudo, a respeito das mudanças ocorridas no cotidiano do trabalhador, nas suas condições 

laborais e na insegurança que passa a assolar o mundo do trabalho devido à crescente 

flexibilização, precarização e informalidade. De fato, esse contexto ocasionou agravamento 

das expressões da questão social
24

 devido, principalmente, ao aumento do desemprego. Sendo 

um dos pilares econômicos do neoliberalismo, as políticas sociais foram duramente afetadas – 

com o intento de evitar gastos – aumentando consideravelmente o número de pessoas 

socialmente vulneráveis. 

 Guerra (2010), ao abordar o contexto das transformações do mundo do trabalho e da 

constante precarização a qual é submetida a classe trabalhadora, traz a tona o conceito da 

empregabilidade como sendo fulcral na compreensão dos rebatimentos desse novo modus 

operandi econômico na dinâmica de vida dos trabalhadores. De acordo com a autora, as 

situações de desemprego, oriundas da precarização do mercado de trabalho, “permitem que se 

transfira para o trabalhador a responsabilidade por sua própria empregabilidade” (p. 719). 

 Ou seja, no que tange às mudanças relativas ao mundo do trabalho, é colocado sob os 

ombros do trabalhador a responsabilidade por sua permanência no mercado de trabalho, 

excluindo do debate e da própria realidade laboral os fatores anteriormente elencados por 

Marx (1985), como a relação entre capital x trabalho.  

 Assim, o que se vê é que, com as mudanças político-econômicas em torno do 

capitalismo, tem-se inaugurado uma “nova cultura do trabalho” (GUERRA, 2010), que se 

                                                           
24

 As expressões da questão social são, na literatura básica da categoria, caracterizadas como sendo as 

consequências da expansão e consolidação do capitalismo. Yazbek (2014), porém, aperfeiçoa o termo ao abordar 

as “novas manifestações e expressões da questão social” (p. 686), que nada mais são do que o produto das 

mutações do próprio capitalismo. “Sobre a questão social, cada vez mais estruturante de relações sociais 

desiguais, impossibilidade de alcançar a realidade da população com a qual trabalhamos sendo estranhos ao 

lugar que ocupa nas relações sociais, à sua cultura, à sua linguagem, a seu saber do mundo, ao seu sofri- mento e 

às suas estratégias de resistência nesse universo de dimensões insuspeitadas”. A autora argumenta que, para além 

das próprias disparidades econômicas, há uma disparidade de relações, de saberes e de arcabouços históricos que 

também se colocam no trâmite das expressões da questão social. Elas deixam de ser apenas o produto, tornando-

se um conjunto de variáveis para além das econômicas que reforçam as disparidades classistas. 
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insere em uma sociedade altamente flexível ante o trabalho, onde se priorizam os 

trabalhadores meramente executores em detrimento dos trabalhadores pensadores – uma vez 

que essa precarização atingiu, igualmente, as esferas intelectuais. Essa nova cultura, para além 

de uma reformulação do próprio conceito de trabalho, visa “fragilizar a organização dos 

trabalhadores e aprofundar o controle sobre elas” (p. 719).  

 Antunes (2006) aponta ainda que, para um capital flexível são necessários direitos 

flexíveis. O período em que vigorou o neoliberalismo em sua fase de expansão também foi 

marcado pela constante flexibilização dos direitos. Ou seja, contratava-se muito, por tempos 

limitados, disposto a pagar horas extras – sem recebê-las em forma de aumento salarial – a 

trabalharem por meio de vínculos terceirizados etc. Isso, de fato, não enfraquece apenas o 

trabalhador, mas o próprio movimento sindical, que se dispersa nos anos 1970/1980 – 

reforçando a ideia anteriormente defendida por Guerra (2010) -, quando começam a surgir 

movimentos sociais de pautas mais específicas, tais como a pauta relativa às mulheres, 

movimento negro, LGBT etc.  

 Partindo do pressuposto da “nova morfologia do trabalho”, o que se tem e se percebe 

na dimensão do trabalho é, de igual forma, a ausência de autonomia por parte do trabalhador – 

em todas as esferas, especificamente, na esfera industrial. Retomando Marx (1985) e seu 

conceito de trabalho enquanto interlocução entre o homem e a natureza, o que se tem é um 

trabalhador autônomo, que visa satisfazer as próprias necessidades por meio da transformação 

da natureza. Contudo, tendo sua força de trabalho apropriada pelo capital, o trabalhador vê 

sua autonomia se tornar relativa ante a dominação do seu empregador. O que se tem não é 

mais uma atuação onde o trabalhador gerencia as próprias ações; agora, o empregador o faz, 

de forma a moldar o fazer profissional para que os interesses do capital sejam plenamente 

atendidos.  

 Iamamoto (2011), no tocante das transformações do mundo do trabalho pelo 

capitalismo cita a presença de forças hegemônicas que alteram as condições ideológicas e 

práticas de trabalho. São essas forças que, no final do século XIX, cercearam a autonomia 

dos, então, trabalhadores primitivos, que se tornavam assalariados; são essas forças que 

condicionaram os trabalhadores a condições inapropriadas de trabalho, no tocante da 

precarização, no contexto neoliberal nos anos 1970 e 1980; são essas mesmas forças que 

limitam o trabalhador hoje, seja de forma ideológica, com o fito de atender ao capital, seja de 

forma prática, por meio de condições inadequadas de trabalho. 
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 Na particularidade da relação trabalho – Serviço Social, Raichellis (2011) pontua que 

a/o assistente social, embora trabalhe diretamente com a classe trabalhadora que sofre os 

ataques cotidianos do capital, também faz parte desse contexto enquanto classe trabalhadora, 

e que sofre igualmente esses rebatimentos no seu cotidiano de trabalho. Logo, pensar o 

cerceamento da autonomia do trabalhador ante a apropriação do capital é pensar no 

cerceamento da autonomia relativa da/do assistente social em seus múltiplos espaços de 

trabalho. Yazbek (2014) analisa que: 

Nos movemos em um espaço contraditório, no qual o Estado e suas políticas não 

pode ser autonomizado em relação à sociedade, expressando relações e interesses 

vigentes nessa sociedade. Relações em que ‘estão sempre em disputa os sentidos da 

sociedade. Nessa disputa, há sempre um conjunto de determinações dentro das quais 

as opções operam’ (Yazbek, 2009, p. 29-30). É isso que Gramsci denomina luta pela 

hegemonia (YAZBEK, 2014, p. 689). 

 É nesse cenário de disputa e contradições, de constantes apropriações e mudanças a 

favor de quem comanda a máquina hegemônica, que o Serviço Social se insere como parte da 

classe trabalhadora e, dessa forma, sofre cotidianamente as alterações e ataques do capital. 

Mas, apesar desta disputa hegemônica e desta dupla posição do Serviço Social enquanto 

defensor e participante ativo da classe trabalhadora, ainda há aqueles que, em um contexto de 

cerceamento, não conseguem reconhecer os seus grilhões.   

 Dessa forma, questiona-se: como se desenvolve a autonomia – relativa – da/do 

assistente social? Em um contexto de desmontes de direitos para os trabalhadores e de, cada 

vez mais, flexibilização, contratações e ausência de direitos, como exercer essa autonomia? 

De que maneira se pode defender a dimensão política da profissão? E, principalmente, de que 

forma a/o profissional pode exercer seu trabalho, num contexto de dualidade entre capital x 

trabalho, de forma a beneficiar a classe trabalhadora, à qual pertence? 
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2  “O TRABALHO MOSTRA O QUE O HOMEM É”: o Estado da arte da 

autonomia relativa do Serviço Social na relação Brasil-Portugal 

 O conceito de autonomia vincula-se ao pensamento grego, que diz respeito às 

máximas de liberdade e independência, e ao kantiano, que afirma “a independência da 

vontade em relação ao desejo e sua capacidade de determinar-se em conformidade com sua 

própria lei” (SIMÕES, 2012). Atrelada ao contexto do trabalho, a autonomia profissional 

pode ser entendida como a independência do/da profissional para desenvolver determinada 

função que esteja diretamente ligada à sua expertise, conforme afirma Simões (2012). 

 A afirmação e efetivação dessa autonomia profissional, particularizando o Serviço 

Social, perpassam as intempéries da relação entre capital e trabalho. No exercício desta 

autonomia, tem-se como entrave a necessidade de atender a “gregos e troianos” que possuem 

interesses antagônicos ante a realidade: de um lado, os interesses institucionais vinculados ao 

lucro e ao capital, que subjugam as expressões da questão social; de outro, a classe 

trabalhadora e sua luta, por si só impar, a qual a categoria se compromete a apoiar duplamente 

– enquanto profissão e classe trabalhadora. 

 Contudo, conforme o capítulo anterior, no contexto da nova morfologia do trabalho 

(ANTUNES, 2006), o trabalho capitalista coloca o homem sob uma condição de 

assalariamento que procura podá-lo em benefício da instituição e do capital. As novas formas 

de contratos de trabalho, que são cada vez mais instáveis para o/a trabalhador/a, a crescente 

precarização e terceirização da mão de obra, a perda de direitos trabalhistas e a fragilização 

dos vínculos de trabalho criam um ambiente laboral e político que, por vezes, sufoca a 

autonomia profissional, ainda que ela seja legalmente assegurada. 

 São essas relações laborais verticalizadas, baseadas em uma hierarquia cada vez mais 

intransponível, que tem moldado o fazer profissional do Serviço Social que, por vezes, se 

torna mero executor das políticas institucionais, esquecendo-se da dimensão política da 

profissão e da necessidade de reafirmar o Serviço Social com suas especificidades à medida 

que reafirma a autonomia profissional no seu cotidiano. Dessa forma, questiona-se: a 

categoria dos/das assistentes sociais tem sido protagonista em demarcar o seu espaço no 

interior das instituições e, consequentemente, na demarcação de sua relativa autonomia 

profissional? 
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 Com o intuito de trazer uma análise comparativa, este capítulo tratará do debate da 

autonomia relativa, primeiramente no âmbito jurídico-legal da profissão, mediante a consulta 

aos códigos de ética e suas deliberações; em um segundo momento, analisar-se-á a produção 

teórica e a realidade brasileira acerca da autonomia relativa dos/das assistentes sociais, a fim 

de compreender a forma como as relações institucionais interferem na dimensão política da 

profissão e no exercício da autonomia profissional; o mesmo será feito, em um terceiro ponto, 

com a realidade portuguesa, mediante a análise de dados coletados ao longo de um processo 

de pesquisa em conjunto com a Professora Doutora Clara Cruz Santos, no Observatório de 

Cidadania e Intervenção Social da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 

Universidade de Coimbra (OCIS-FPCEUC). 

2.1 A revisão jurídico-legal acerca da autonomia relativa no Serviço Social brasileiro 

 O conceito kantiano de autonomia revisita a teoria rousseauniana que, dentro da lógica 

normativa, coloca a autonomia como central. O sujeito passa a ter uma capacidade individual 

de criar as próprias leis e de agir conforme o que fora fundamentado, seguindo os princípios 

da autodeterminação e do autogoverno (SIMÕES, 2012, p. 35-36). A autonomia profissional 

está diretamente ligada à profissão liberal, segundo a Confederação Nacional de Profissionais 

Liberais (CNPL, 2007), que assegura como tal: 

Aquele legalmente habilitado a prestação de serviços de natureza técnico-científica 

de cunho profissional com a liberdade de execução que lhe é assegurada pelos 

princípios normativos da sua profissão, independentemente do vínculo de prestação 

de serviços (ARTIGO 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, p. 4). 

 Conceitualmente, a profissão liberal pode ser autônoma, subordinada a um 

empregador ou a empresários, conforme explica Cachoeiratem
25

 (2010 apud Simões, 2012). 

No senso comum, esse tipo de profissão é facilmente confundida com o trabalho informal, 

quando na realidade o/a profissional liberal possui um conjunto de regras e leis que são 

seguidas no tocante à vinculação do/a trabalhador/a ao campo.  

 De acordo com Simões (2012), o número de profissionais autônomos no mercado 

decresceu com a necessidade de proletarização da mão de obra. Com o advento das indústrias 

e, sobretudo, da reestruturação produtiva, os profissionais autônomos viram-se diante da 

necessidade de trocar a sua mão de obra por capital-dinheiro; essa troca subordinou-os não 

apenas a relações de trabalho que cerceiam a autonomia, mas subordinou-os a um processo de 

trabalho liberal, porém alienador.  

                                                           
25

 CACHOEIRATEM, 2010 – disponível em HTTP://www.cachoeiratem.com.br/cgi-sys. 
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 No caso do Serviço Social, sua regulamentação como profissional liberal ocorreu no 

ano de 1953, por meio da lei nº 1889. Contudo, apesar desse marco na profissão, a autonomia 

relativa só foi incorporada no contexto teórico-prático do Serviço Social a nível legal a partir 

do Código de Ética Profissional de 1986. Precedente a isso, os códigos anteriores – 1947, 

1965, 1975 – não contemplavam a importância da autonomia relativa e, igualmente, não 

apresentavam aos assistentes sociais os seus direitos enquanto profissionais e trabalhadores 

assalariados.  

 O primeiro Código de Ética, 1947, emitido pelo conjunto da categoria, dispunha da 

visão deontológica da profissão
26

 e precede a Lei nº 1889/53, que regulariza o ensino em 

Serviço Social e o seu caráter enquanto profissão liberal. Ainda solidificado em raízes 

neotomistas
27

, há o destaque para a intervenção profissional de caso, grupo e comunidade, 

ligado à vertente norte-americana que passa a ter influência no território brasileiro a partir dos 

anos 1940.  

 Destacam-se como prerrogativas deste primeiro código a importância da moral com o 

fito de “fazer o bem e evitar o mal” (ABAS, 1947); a constante ideia de desajustamento
28

 por 

parte do indivíduo, que deveria ser tratado por meio do Serviço Social; o respeito à lei cristã 

no fazer profissional, bem como à caridade, reforçando o neotomismo e a própria visão 

estrutural-funcionalista que baseava os profissionais da época. 

 O segundo código de ética da profissão surge em 1965. Ele irrompe em um momento 

decisivo a nível político nacional e profissional: primeiro, porque surge no início da ditadura 

civil-militar-empresarial, em um contexto de – já – profunda repressão; segundo, porque no 

ano em que o código começou a vigorar como aporte legal do Serviço Social, deu-se inicio, 

também, ao Movimento de Reconceituação da profissão, que ocorreu em diversos países 

latinos com o objetivo de repensar as bases do Serviço Social que, até então, eram uma 

reprodução do modelo norte-americano e franco-belga.  

                                                           
26

 Deontologia foi a expressão elencada para caracterizar o conjunto legal da profissão, personificado no Código 

de Ética Profissional, principalmente durante os anos iniciais do Serviço Social brasileiro, demarcando sua fase 

mais conservadora. Embora não se use atualmente, o conceito de deontologia ainda é utilizado, por exemplo, no 

Serviço Social português, a fim de caracterizar as vertentes éticas da profissão. 
27

 A teologia de Tomás de Aquino foi primordial para ditar as bases do Serviço Social – caritativo – nos anos 

1920 e 1930. O neotomismo surge como uma releitura do que fora deixado pelo frade italiano e se baseia no 

assistencialismo eclesiástico, no bem comum e na dignidade humana.  
28

 A teoria do desajustamento conjuga os pensamentos firmados por Durkheim a respeito da própria sociedade. 

Ao falar desse desajustamento, coloca-se a sociedade como sendo um todo perfeito, sem chances de possuir 

erros ou desajustes; todo e qualquer “problema” emergente nesse todo social viria do indivíduo. Dessa forma, ao 

tratar o sujeito como desajustado, não eram colocadas em discussão as próprias questões concernentes ao todo, 

que eram as causas desses problemas.  
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 É importante salientar que, tanto neste quanto no código anterior, não existe menção 

ou afirmação da autonomia relativa concernente ao/a assistente social. A ausência de 

consciência de classe e de uma autovisão enquanto classe trabalhadora, bem como a base 

teórico-metodológica hegemônica na época, são fatores pertinentes para se pensar a ausência 

deste princípio nos primeiros documentos da profissão, que passa a ser legalmente garantido a 

partir do próprio Movimento de Reconceituação. 

 No tocante ao Movimento de Reconceituação, é importante considerar que, apesar de 

haver um marco histórico para o seu início – 1965 – pensá-lo como um movimento engessado 

torna-se um equívoco. Para que as confluências teóricas ocorressem no ano, muito fora 

debatido anteriormente no interior da categoria. Partindo da efervescência do movimento, 

Netto (2005)
29

 divide-o em três fases ou perspectivas: modernizadora; reatualização do 

conservadorismo e; intenção de ruptura. Para o autor, ainda, “o processo de renovação 

configura um movimento cumulativo, com estágios de dominância teórico-cultural e 

ideopolítica distintos, porém entrecruzando-se e sobrepondo-se, de onde a dificuldade de 

qualquer esquema para representá-lo” (2015, p. 198). A respeito das perspectivas, Netto 

(2015) ainda aponta que: 

No primeiro momento, o impulso organizador é praticamente monopolizado pelas 

iniciativas do CBCISS, que então abre a série de seus importantes ‘seminários de 

teorização’. No segundo, além da presença dessa entidade, verifica-se especialmente 

a objetivação das inquietudes sistematizadas no âmbito dos cursos de pós-

graduação, inaugurados pouco antes. No terceiro, acresce-se a estas duas fontes 

alimentadoras a intervenção de organismos ligados às agências de formação 

(ABESS) ou diretamente à categoria profissional (como as associações profissionais, 

posteriormente sindicatos, CENEAS, etc). (p. 198-199). 

 A primeira perspectiva é marcada pela defesa do estrutural-funcionalismo, da ordem, 

da coesão social e da estruturação do homem à sociedade (DANTAS, 1991). Um dos pontos 

cruciais do funcionalismo, que explica toda a questão da manutenção da sociedade por ele 

defendida, são o entendimento e a pontuação das visões microcósmica e macrocósmica da 

sociedade; a primeira trata o indivíduo enquanto parte do todo social, e a segunda toma como 

ponto de partida a estrutura social, a sociedade como um todo. Segundo Dantas (1991, p. 40), 

“o funcionalismo é extremamente fixado nessa busca da unidade do edifício social”, logo, ele 

não desvencilha nem coloca uma visão em detrimento da outra. Para entender a visão macro, 

é necessário o conhecimento e entendimento da visão micro da sociedade. 

                                                           
29

 A visão de Netto (2005) a respeito do movimento de reconceituação, bem como a divisão de momentos citada 

ao longo do texto, é a que hegemonicamente impera nos estudos e análises do Serviço Social brasileiro, embora 

diversos outros autores também tenham estabelecidas suas interpretações acerca deste momento da profissão. 
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 Embora trouxesse consigo a alcunha modernizadora, essa vertente teórico-

metodológica defendia, na verdade um espectro conservador que colocava o homem sob uma 

realidade de enquadramento ao invés de composição enquanto ser histórico. Foram os 

seminários
30

 de Araxá (1967) e Teresópolis (1970) os locais onde se debateram mais 

intensamente em prol da defesa da perspectiva modernizadora.  

 Em 1975, durante esse processo inicial de debates, é promulgada a terceira versão do 

código de ética do Serviço Social, que não abordava, tal qual os anteriores, a autonomia 

relativa do/a assistente social. Elaborado no auge da ditadura civil-militar-empresarial, trazia 

o Serviço Social como uma “profissão organizada” e de “defesa da sociedade” (CFAS, 1975). 

De acordo com o que fora escrito, o documento trazia como matriz a ideia de que “exigências 

do bem comum legitimam, com efeito, a ação disciplinadora do Estado, conferindo‐lhe o 

direito de dispor sobre as atividades profissionais – formas de vinculação do homem à ordem 

social, expressões concretas de participação efetiva na vida da sociedade” (CFAS, 1975). 

 O valor central da ação profissional era a pessoa humana e, embora o documento 

trabalhe com a ideia da dialética entre homem e sociedade, muito há ainda do seu escopo 

estrutural-funcionalista, principalmente com relação à constante manutenção da ordem. 

Contudo, diferente das versões anteriores, esta é a primeira que traz como primordial a 

garantia dos direitos dos/das assistentes sociais.  

 A reatualização do conservadorismo – segunda perspectiva denominada por Netto ao 

analisar o Movimento de Reconceituação do Serviço Social no Brasil– baseava-se na teoria 

fenomenológica, que ganhou imenso destaque com os filósofos franceses na década de 1960, 

em especial com Jean-Paul Sartre. Essa vertente tratava da subjetividade do indivíduo e dá 

maior atenção aos fenômenos da consciência, colocando que toda forma de consciência é 

intencional, ou seja, ela sempre estará ligada a algum objeto, seja ele externo ao indivíduo ou 

não. “Toda consciência é consciência de algo, voltada para algo. Este algo, para o qual a 

consciência se volta, é desprovido de sentido”. (CAPALBO, 1995, p. 29).  Logicamente, esta 

perspectiva não foi tão aceita no Brasil, sendo exposta nos seminários de Sumaré (1978) e 

Alto da Boa Vista (1984) e defendida academicamente por Anna Augusta de Almeida.  

Basicamente, a análise macrossocial feita sob a ótica da fenomenologia busca investigar o 

                                                           
30

 Os seminários citados como parte integrante do Movimento de Reconceituação do Serviço Social foram 

organizados pela categoria, por meio do CBCISS, com o intuito de debater novas formulações instrumentais, 

técnicas e teórico-metodológicas para a profissão. Cada seminário, dentro de um contexto ideopolítico, foi 

caracterizado por uma vertente teórica. A nível de aprofundamento, consultar Netto (2015). 
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sujeito em si e a realidade vivida por ele na íntegra, bem como o significado que aquele meio 

tem para ele.  

 A última vertente teórica, de intenção de ruptura, baseava-se no materialismo histórico 

e dialético, e era a que mais se encaixava nas necessidades sociopolíticas da América Latina. 

De acordo com Netto (2015), essa vertente possuía uma crítica rígida com relação ao 

chamado Serviço Social “tradicional”, bem como ao seu escopo teórico. “Com efeito, ela 

manifesta a pretensão de romper quer com a herança teórico-metodológica do pensamento 

conservador (a tradição positivista), quer com os seus paradigmas de intervenção social” (p. 

206).  

 Sob um escopo essencialmente marxista – que, durante a ditadura, era trabalhada por 

meio de autores estudiosos de Marx, como Louis Althusser – essa vertente, estudada durante 

o Seminário de Belo Horizonte (1986), que originou o Método BH
31

, opunha-se ao 

conservadorismo, clericalismo e assistencialismo até então enraizados no fazer profissional. 

Netto (2015) afirma que, no tocante da década de 1980, é o marxismo acadêmico que traz 

uma “retórica politizada” (p. 207) ao discurso da profissão. De acordo com Iamamoto (2007, 

p. 165): 

Denunciavam-se a pretensa neutralidade político-ideológica, a restrição dos efeitos 

de suas atividades aprisionadas em microespaços sociais e a debilidade teórica no 

universo profissional. Os assistentes sociais assumem o desafio de contribuir para a 

organização, a capacitação e a conscientização dos diversos segmentos trabalhadores 

e “marginalizados” na região. De base teórica e metodológica eclética, o movimento 

de reconceituação foi inicialmente polarizado pelas teorias desenvolvimentistas. Em 

seus desdobramentos, especialmente a partir de 1971, este movimento representou 

as primeiras aproximações do Serviço Social à tradição marxista, haurida em 

manuais de divulgação do marxismo-leninismo, na vulgata soviética, em textos 

maoístas, no estruturalismo francês de Althusser, além de outras influências de 

menor porte. Registra-se, entretanto, a ausência de uma aproximação rigorosa aos 

textos de Marx. 

 Conforme salientado ao final da fala de Iamamoto (2007), o contexto ideopolítico do 

Brasil durante o Movimento de Reconceituação demarcou sobremaneira a imersão e a 

produção teórica da época. Devido à censura e ao contexto ditatorial, os profissionais 

passaram a se debruçar teoricamente em autores que trabalhavam com Marx em suas análises, 

e não com o autor em sua essência. Isso, de fato, embora tenha contribuído para a 

compreensão de diversos aspectos relevantes para a profissão – como a condição de 

                                                           
31

 O Método Belo Horizonte, ou Método BH, surgiu no rompante da intenção de ruptura, na Pontíficia 

Universidade Católica de Minas Geais (PUC MG) entre 1972 e 1975, sob a base teórica marxista difundida por 

Louis Althusser. Segundo Ortiz (2005) “consistiu efetivamente no primeiro projeto para a profissão, que 

pretendia romper com o “Serviço Social tradicional”, do ponto de vista teórico-metodológico, formativo e 

interventivo”.  
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assalariamento do profissional de Serviço Social, bem como a de trabalhador; a importância 

da consciência de classe e de um movimento que rompa com a lógica do capital -  causou um 

déficit no que tange a própria interpretação das ideias de Marx. 

 De acordo com Paula (1991), dentre várias definições acerca do marxismo, três 

ganham maior destaque: a primeira é aquela determinada por Marx e Engels, pelo modo como 

ambos pensaram e desenvolveram suas teorias; a segunda diz respeito à doutrina adotada por 

Estados, determinados partidos de esquerda e de cunho essencialmente de esquerda; e a 

terceira é o viés do marxismo crítico, que se contrapõe cotidianamente à vulgata, aos 

simulacros, ou seja, às interpretações errôneas acerca da teoria, perseguindo, a partir de Marx 

em sua essência e demais autores marxistas, a essência, pautada no debate, na discussão e no 

confronto constante de ideias. Ao analisá-lo, contudo, é preciso ter em mente que “o 

marxismo não pode ser entendido fora do seu momento, do momento da sua constituição” 

(PAULA, 1991, p. 20).  

 O marxismo nada mais é do que “a concepção materialista da história” (PAULA, 

1991, p. 25). “O que ele fez foi definir certa concepção da realidade, que eu chamaria de 

realidade social. Ele não está preocupado, de fato, quando está formulando a sua teoria, com 

as várias possibilidades do ser” (PAULA, 1991, p. 26). Dentro da realidade social, o homem 

possui liberdade de criar e assimilar simbologias diversas a que se pode chamar cultura, 

contudo, ele ainda deve cumprir obrigações enquanto parte de uma sociedade, imposições e 

diversas regras, para que se tenha condições mínimas de existência e reprodução material. 

Nesse ínterim, Marx elucida três pontos do materialismo: a ideia do trabalho, onde todas as 

sociedades teriam que se submeter ao trabalho; o objeto do trabalho, que é o trabalho aplicado 

à natureza; e o instrumento do trabalho, que são os instrumentos produzidos a partir da 

apropriação da natureza pelo homem. Para Marx, a história acontece na união desses três 

elementos.  

 Enquanto o materialismo elucida a ideia, o objeto e os instrumentos de trabalho dentro 

da realidade social, a dialética se encarrega de articular a tensão existente entre sujeito e 

objeto, sem citar propriamente a questão do capital-trabalho. É a totalidade, a realidade 

macrossocial em movimento, que se dá pela negação. “A tarefa que a dialética se propõe é 

extremamente complexa e só pode ter bom êxito se o método que você usa para compreender 

essa realidade for capaz de, ele próprio, ser dialético” (PAULA, 1991, p. 29). Apesar de 

provocar a tensão entre lados antagônicos, a compreensão não só da dialética marxiana – que, 
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novamente, em muito difere da dialética hegeliana – mas de todo o mundo e da conjuntura 

social se dá através da mediação. Não basta conhecer o conceito de determinada coisa, é 

necessário que se tenha contato com essa coisa na prática para, então analisar suas similitudes, 

dissonâncias e particularidades.  

O fato central é que a perspectiva da intenção de ruptura, em qualquer das suas 

formulações, possuiu sempre um ineliminável caráter de oposição em face da 

autocracia burguesa, e este tanto a distinguiu – enquanto vertente do processo de 

renovação do Serviço Social no Brasil – das outras correntes profissionais quanto 

respondeu pela referida trajetória (NETTO, 2015, p. 316 – grifos do autor). 

 Tendo como base teórica o marxismo, a categoria promulgou, em 1986, a quarta 

revisão do código de ética. Este trouxe consigo aportes teóricos em que a profissão pode ser 

vista não apenas como uma categoria profissional, mas, sobretudo, como parte integrante da 

classe trabalhadora. Segundo a resolução legal emitida pelo então Conselho Federal de 

Assistentes Sociais (CFAS, 1986): 

A categoria de Assistentes Sociais passa a exigir também uma nova ética que reflita 

uma vontade coletiva, superando a perspectiva a‐histórica e a‐crítica, onde os 

valores são tidos como universais e acima dos interesses de classe. A nova ética é 

resultado da inserção da categoria nas lutas da classe trabalhadora e, 

consequentemente, de uma nova visão da sociedade brasileira. Neste sentido, a 

categoria através de suas organizações, faz uma opção clara por uma pratica 

profissional vinculada aos interesses desta classe. As conquistas no espaço 

institucional e a garantia da autonomia da prática profissional requerida pelas 

contradições desta sociedade só poderão ser obtidas através da organização da 

categoria articulada às demais organizações da classe trabalhadora 

 A partir deste código, começa a ser demarcada de forma mais contundente a própria 

dimensão política da profissão, que já estava sendo debatida ao longo do movimento de 

reconceituação e que ganha uma base teórico-metodológica sólida para explicar e, ainda, 

problematizar as expressões da questão social. Refere-se a este código como sendo uma “nova 

ética”, que não mais procura o ordenamento ou interesse social, mas que articula o seu 

trabalho – que é um trabalho político – à luta da classe trabalhadora que o/a assistente social 

também faz parte. 

 A respeito da autonomia relativa, ela surge como um direito do/a assistente social no 

código de ética de 1986 quando, no Art 9º, declara-se que “o Assistente Social no exercício de 

sua profissão em entidade pública ou privada terá garantia de condições adequadas de 

trabalho, o respeito a sua autonomia profissional e dos princípios éticos estabelecidos”. A 

garantia dessa autonomia se deve, sobretudo, à adoção de uma base teórico-metodológica que 

permite ao assistente social enxergar-se não apenas como um mero executor, mas, sobretudo 

como um trabalhador assalariado que sofre igualmente os rebatimentos da tensão entre capital 
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e trabalho. Dessa forma, a garantia da autonomia profissional ante a instituição constitui-se 

como um ponto de tensão nesta relação de conflito.  

 O último código de ética, promulgado em 1993, reúne toda a problematização já feita 

no documento anterior (1986), reafirmando o compromisso do Serviço Social com a classe 

trabalhadora e com a construção de uma nova ordem societária. Nos limites das tensões entre 

capital e trabalho – ao passo que, em 1993, o Brasil vivia o pós-impeachment de Fernando 

Collor - a autonomia relativa figura como princípio da profissão e como direito, e demarca de 

forma contundente a dimensão política da profissão ao reafirmá-la como um elo identitário do 

Serviço Social. 

 No mesmo ano, foi promulgada a Lei de Regulamentação da Profissão (nº 8.662/93), 

que igualmente demarcou as bases da autonomia relativa do/a assistente social, por meio das 

competências e atribuições privativas concernentes ao profissional de Serviço Social. Esse 

marco legal direciona as ações profissionais em torno da defesa do projeto ético-político, que 

se baseia, sobretudo, na defesa e no exercício crítico da autonomia relativa como forma de 

demarcação da profissão no interior das instituições. 

 Barroco e Terra (2012) analisam a autonomia, primeiramente, como princípio, 

alegando que ela não trata apenas da independência do indivíduo para realizar alguma coisa; 

antes, ela trata da “valorização, [do] respeito e [da] consideração sobre as opiniões e escolhas 

dos outros quando se trata da intervenção profissional” (p. 123) – opiniões estas que, no caso 

do Serviço Social, são contrárias à ordem vigente.  

 A sua garantia enquanto direito no código de ética profissional é assegurada no Art. 2º, 

alínea “h”: “ampla autonomia no exercício da profissão, não sendo obrigado a prestar serviços 

profissionais incompatíveis com suas atribuições, cargos ou funções”. (CFESS, 1993). Na 

concepção de Barroco e Terra (2012), verifica-se que a autonomia profissional não é algo em 

si mesmo; antes, ela é conquistada em um processo político que envolve o Serviço Social em 

seu ambiente de trabalho. 

 Esse processo político se dá, sobretudo, devido às dicotômicas relações existentes no 

interior das instituições, com as quais o/a assistente social precisa lidar: de um lado, os 

interesses do empregador, que busca o lucro e a manutenção do capital por meio de ações que 

elevem minimamente a qualidade de vida da população usuária; de outro, tem-se a própria 

classe trabalhadora, receptora das ações institucionais, com a qual a profissão possui um 
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compromisso direto de luta conjunta e defesa. A autonomia profissional nasce a partir dessa 

relação de conflito de interesses. A esse respeito, disserta Iamamoto (2011, p. 416): 

Verifica-se uma tensão entre projeto profissional, que afirma o assistente social 

como um ser prático-social dotado de liberdade e teleologia, capaz de realizar 

projeções e buscar implementá-las na vida social; e a condição de trabalhador 

assalariado, cujas ações são submetidas ao poder dos empregadores e determinadas 

por condições externas aos indivíduos singulares, às quais são socialmente forjados 

a subordinar-se, ainda que coletivamente possam rebelar-se (GRIFO NOSSO). 

 Devido justamente a essa subordinação, torna-se um desafio para a categoria destacar-

se de forma a garantir a autonomia profissional no seu cotidiano. Contudo, é sabido que “a 

tensão entre continuidade e ruptura está (e tem estado desde sempre) na base da identidade e 

consolidação da profissão de Serviço Social” (SANTOS, 2008, p. 16), sendo necessário que, 

no tocante da dimensão política, esse lugar da profissão seja demarcado. Fatores como as 

condições e relações de trabalho, fragilidade dos vínculos empregatícios, terceirização de 

funções etc tornam a categoria vulnerável diante do capital (ANTUNES, 2006); no entanto, 

compreende-se que, para além das ações individuais, a demarcação da dimensão política da 

categoria e a luta pela ampla autonomia competem ao conjunto de profissionais de Serviço 

Social das suas respectivas instituições. A respeito da relação entre profissional e instituição, 

Barroco e Terra (2012, p.153) afirmam: 

A própria natureza do trabalho do assistente social, dado seu grau técnico, teórico e 

ético, não pode estar sujeita à interferência técnica, o que não significa, 

evidentemente, negar as estruturas institucionais hierárquicas e de poder, que estão 

presentes e são constitutivas na relação do profissional. Afinal, mesmo quando a 

atuação se dá na condição de empregado, servidor, contratado e outros, sujeitando-se 

a regramentos administrativos, burocráticos, organizacionais, estruturais, jamais 

deve ocorrer a interferência na sua opinião técnica, na escolha dos métodos, técnicas 

e instrumentos que irá utilizar para consecução de sua atividade profissional. 

 As autoras afirmam ainda que é a garantia da autonomia relativa no cotidiano do/a 

assistente social que lhes permite manter um criticismo ante a realidade e uma independência 

total com relação às suas ações, “sem se submeter a imposições ou determinações autoritárias, 

infundadas, incompatíveis em relação ao seu fazer profissional ou mesmo com suas 

atribuições e competências inerentes ao seu conhecimento e que não sejam coerentes com os 

princípios firmados no Código” (p. 153). 

 Dessa forma, embora assegurada legalmente por meio do Código de Ética 

Profissional, a autonomia relativa é algo a ser constantemente conquistado e efetivado pelo 

conjunto da categoria no interior das instituições, por meio da própria dimensão política da 

profissão e do resgate da própria hegemonia do Serviço Social e das classes subalternas 
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(YAZBEK, 2014). Nesse processo contraditório, será posto em análise o contexto luso-

brasileiro de formação do Serviço Social e efetivação da autonomia relativa, com o fito de 

compreender a maneira como os/as profissionais de Serviço Social do Brasil e de Portugal 

interpretam-na e operacionalizam-na no seu cotidiano. 

2.2 A autonomia relativa e o Serviço Social brasileiro 

 Este item tem como finalidade a elaboração de dois movimentos: primeiro, um 

movimento teórico acerca da autonomia relativa do Serviço Social brasileiro, recorrendo a 

autores que debatam o assunto e que exponham contribuições pertinentes ao exercício 

profissional e às tensões do capital a que são submetidos; segundo, um movimento 

investigativo, por meio da exposição de uma pesquisa de campo realizada em uma instituição 

sóciojurídica do norte fluminense no ano de 2016, que tinha como objetivo mapear a questão 

do exercício da autonomia relativa do/a assistente social nessa instituição. É importante 

salientar que os dados coletados no campo têm o objetivo de problematizar, não de 

generalizar as ações profissionais. 

 Construída ao longo de todo o Movimento de Reconceituação e efetivada nos códigos 

de ética de 1986 e 1993, a autonomia profissional torna-se não só um artefato jurídico-legal 

da profissão, mas um objeto direto que demarca a dimensão política do Serviço Social.   

 Conforme o que fora debatido por Antunes (2006), o contexto da restruturação 

produtiva, nos anos 1970/1980, transformou as bases do trabalho no país e no mundo, por 

meio não só das mudanças no modelo produtivo das indústrias, mas também nas relações 

institucionais estabelecidas entre os detentores do capital e aqueles que vendiam sua força de 

trabalho. Este trabalho deixa de ser a transformação da natureza pelo homem para se tornar a 

apropriação do homem pelo próprio homem – apropriação esta que estava pautada na 

detenção dos meios de produção (ENGELS, 2013). 

 Nessa nova perspectiva de trabalho, que avançou com o conjunto político-economico 

da sociedade, o trabalhador perde a sua autonomia de criar e produzir para proletarizar o seu 

trabalho objetivando um montante salarial para satisfação de suas necessidades, haja vista que 

a venda da sua força de trabalho implica na perda de um trabalho voltado para sua própria 

satisfação; ou seja, a partir da venda da sua própria força, o que se tem é uma perda gradativa 

da autonomia de uma classe em detrimento do crescimento hegemônico de outra, detentora 

dos meios de produção e das forças produtivas. Porém, a quem esse trabalho interessa?  
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 À medida que o trabalhador perde sua autonomia ao longo do processo produtivo, ele 

segue perdendo a dimensão do seu próprio trabalho, ao passo que ele não mais consegue 

conceber o que é feito para além de uma mera ação metódica; sob um ciclo interminável de 

repetições, o trabalhador deixa de conhecer aquilo que produz e, consequentemente, deixa de 

conhecer a si mesmo ao longo do processo, uma vez que ele desenvolvia suas potencialidades 

e era moldado por elas no tocante da produção – e isso se dá, sobretudo, devido à divisão de 

tarefas no interior da produção, que priva a classe de conhecer todas as etapas do processo 

produtivo. 

 A dimensão do trabalho do Serviço Social, dessa forma, estabelece-se neste contexto 

de cerceamento da ampla autonomia com o fito de vender a força de trabalho para 

determinada instituição; esta, por sua vez, por meio das suas políticas internas que visam em 

sua maioria o lucro, expansão e consolidação do capital, engendram os/as profissionais em 

uma forma institucional que os transforma em executores acríticos, embora tenham 

consciência de sua condição e percebam as relações ali estabelecidas hierarquicamente. A 

profissão estabelece-se nesse círculo de profundas contradições (RAICHELLIS, 2018). A 

autora ainda diz, referenciando-se em Iamamoto (1982, 2007), que: 

Com base nessas reflexões, reafirma-se a concepção de Serviço Social como uma 

especialização do trabalho coletivo, inscrito na divisão social e técnica do trabalho, 

no âmbito das relações entre Estado e sociedade civil, nos marcos da sociedade 

capitalista em seu estágio monopolista. Trata-se, assim, de uma profissão que 

participa, juntamente com outros profissionais, da produção e viabilização de 

serviços sociais e direitos em resposta a necessidades sociais de indivíduos, grupos e 

classes sociais em seu processo de reprodução social. (p. 32). 

 Em sua produção mais recente, Raichellis (2018) afirma, a respeito da compra e venda 

da força de trabalho, que os serviços vistos como improdutivos na visão marxista – por se 

tratarem de trabalho imaterial – passam pelo processo de proletarização, uma vez que 

empresas capitalistas apropriam-se dessa mão de obra com o fito de produzir capital. 

Proletarizar-se não se baseia apenas na venda da força de trabalho, mas também na aquisição, 

por parte do profissional, de uma visão de trabalho que contemple a instituição empregadora 

em detrimento do projeto ético da profissão. 

 Nesse contexto, a autora afirma que a autonomia relativa do Serviço Social é 

autocontrolada por meio das legislações da profissão, a saber, o código de ética, e traz para o 

debate a dicotomia entre trabalho e profissão no que tange a atuação do Serviço Social, a 

partir da cisão teórica existente nas ciências sociais. Porém, na particularidade da profissão, a 

autora afirma a inexistência desse caráter duplo da atuação profissional, ao passo que “o 
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trabalho do/a assistente social integra essa dinâmica racionalizadora, a partir do processo de 

generalização das relações de compra e venda da força de trabalho para todas as esferas da 

produção e da reprodução social” (p. 58). 

 A compreensão da profissão enquanto parte desse mecanismo de compra e venda da 

força de trabalho começa na década de 1980, durante o Movimento de Reconceituação e da 

própria “intenção de ruptura”, onde, dotados de uma base teórico-metodológica crítica, os/as 

profissionais passam a se enxergar enquanto classe trabalhadora e a buscar legitimidade em 

suas intervenções por meio da luta coletiva pela ampliação de direitos dos trabalhadores. 

(RAICHELLIS, 2018). Contudo, esse processo de compreensão da profissão na divisão social 

e técnica do trabalho – e a autora aponta para a necessidade de analisá-la também em sua 

vertente de gênero – coloca o/a assistente social diante de uma iminente tensão entre o 

trabalho assalariado e o projeto profissional. Nesse contexto, o CFESS declara, por meio do 

Parecer nº 32/99 que: 

É certo que a autonomia técnica no desempenho de qualquer atividade de natureza 

liberal é garantia que emerge, pacificamente, da doutrina e da jurisprudência, seja no 

âmbito do direito trabalhista, direito civil, criminal ou mesmo administrativo. Desta 

forma, não pode haver qualquer interferência técnica no trabalho realizado pelo 

Assistente social, trabalhando este na qualidade de empregado, contratado, 

concursado, ou sob qualquer outra modalidade. É o Assistente social que dentro do 

seu leque de atribuições elegerá os métodos, instrumentos e técnicas que se utilizará 

para intervir em qualquer situação profissional (CFESS, 1999).   

 A concepção de que a escolha pelo Serviço Social é, igualmente, uma escolha política 

torna-se evidente e cada vez mais forte com o movimento de intenção de ruptura e com a 

adoção do materialismo histórico e dialético como base teórico-metodológica. A compreensão 

dessa dimensão política no cotidiano de trabalho do/a assistente social e a necessidade de 

sempre demarcá-la torna cada vez mais evidente o posicionamento da profissão pela 

construção de uma nova ordem societária. 

 Contudo, o que se percebe ao longo dos anos, com o aumento da austeridade político-

econômica pela via neoliberal, com as problemáticas referentes ao trabalho cada vez mais 

intensificadas – como novas formas de contratação, precarização, flexibilização do trabalho 

etc – é que essa dimensão política pode se perder na própria burocracia da instituição. 

 Essa perda gradual da dimensão política – ou então sua invisibilização – coloca o/a 

profissional de Serviço Social em um enquadramento técnico-executor, sob uma perspectiva 

acrítica da realidade. Essa posição, que é vista em diversos campos de trabalho na 

contemporaneidade, retira da profissão as suas características fundamentais e que deveriam 
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demarcar o espaço do Serviço Social no interior das instituições. Conforme salienta Iamamoto 

(2011, p. 97): 

Ora, ao vender sua força de trabalho em troca do salário (valor de troca dessa 

mercadoria), o profissional entrega ao seu empregador o seu valor de uso ou o 

direito de consumi-la durante a jornada estabelecida. Durante a jornada de trabalho, 

a ação criadora do assistente social deve submeter-se às exigências impostas por 

quem comprou o direito de utilizá-la durante um certo período de tempo conforme 

as políticas, diretrizes, objetivos e recursos da instituição empregadora. É no limite 

dessas condições que se materializa a autonomia do profissional na condução de 

suas ações. O assistente social preserva uma relativa independência na definição de 

prioridades e das formas de execução de seu trabalho, sendo o controle exercido 

sobre sua atividade distinto daquela a que é submetido, por exemplo, um operário 

na linha de produção (Grifos da autora). 

 Dessa forma, esse caráter liberal da profissão – assegurado pela lei nº 1889/53 – 

coloca o/a assistente social em uma constante situação dicotômica que, muitas vezes 

inviabiliza ou dificulta a ação política da profissão. Logo, essa característica laboral dá ao/a 

profissional uma relativa autonomia ante a realidade institucional. É certo que, no Art. 2º do 

Código de Ética (1993), defende-se uma “ampla autonomia” por parte do/da profissional. 

Contudo, Iamamoto (2011) relembra que, uma vez sendo uma profissão liberal, inserida em 

um contexto institucional, o/a assistente social depende dos recursos institucionais para 

desenvolver suas intervenções – e esse “depender” que subordina não apenas o/a profissional, 

mas subordina, sobretudo, a sua ampla autonomia às vontades da instituição – e, assim, torna-

a relativa. 

 Iamamoto
32

 (2007 apud RAICHELLIS, 2018, p. 32), nesse contexto, aponta a 

existência de uma dupla dimensão do trabalho no Serviço Social, ao passo que a profissão é 

“resultado de relações sociais contraditórias engendradas pelo capitalismo dos monopólios” e 

“um produto vivo de seus agentes, do protagonismo individual e coletivo de profissionais 

organizados a partir de um projeto ético-político”. Ou seja, diante do contexto eminentemente 

capitalista, a dupla dimensão a que é subordinado o/a assistente social se sustenta no conflito 

entre as requisições da instituição e as requisições ético-políticas da profissão, que defendem 

ações e intervenções que façam romper, em conjunto com a classe trabalhadora, uma nova 

ordem societária. 

 Faz-se necessário frisar a importância da categoria profissional estar uníssona pela 

defesa da dimensão política e, consequentemente, da autonomia relativa da profissão, ao 

passo que estas são demandas complementares que abrangem toda a categoria. Embora isto 
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possa ser feito de forma individualizada, é fulcral que, nos embates que ocasionalmente 

ocorrem no interior das instituições, a categoria se una em defesa daquilo que preconiza a 

profissão. 

  Raichellis (2018), no debate acerca da autonomia relativa do/a assistente social, 

afirma a garantia de um trabalho sem interferências externas – a saber, da própria instituição – 

naquilo que configura competência e/ou atribuição privativa do/a profissional. No Serviço 

Social, a concepção de autonomia “permite aos sujeitos profissionais romperem com visões 

deterministas e/ou voluntaristas para se apropriar da dinâmica contraditória dos espaços 

institucionais” (p. 36) – essa apropriação, de fato, ausenta do/a profissional uma interpretação 

acrítica da realidade e permite-o/a conceber a realidade da forma como ela é colocada, seja de 

forma latente ou manifesta, percebendo todas as contradições que são inerentes ao contexto.  

 Ao tratar dessa realidade, Yazbek (2000) argumenta que, em um meio institucional, 

algumas situações são colocadas ao/a assistente social e que, de certa forma, extrapolam a 

intencionalidade da profissão – que, de fato, não coincidem com aquilo que preconiza o 

código de ética (1993). Essas imposições retiram da profissão seu caráter liberal; ainda, sendo 

a instituição a detentora dos instrumentos de trabalho a serem manejados pelo Serviço Social, 

verifica-se uma gradativa diminuição da autonomia relativa em detrimento da garantia dos 

instrumentos e do espaço de trabalho. À medida que a instituição os concede, concede 

também os resultados que deseja obter a partir das intervenções. Sabendo que as instituições 

empregadoras possuem metas a serem alcançadas que se solidificam na perpetuação do 

capital, os/as assistentes sociais e demais profissionais das equipes técnicas são condicionados 

por múltiplos fatores – desde a manutenção do vínculo de trabalho até a questão salarial - a 

alcançar o que é de interesse institucional.  

 Os empregadores são, dessa forma, aqueles que possuem nas mãos as formas de 

controle e de harmonia institucional a partir da coerção e coação dos indivíduos que 

proletarizam sua força de trabalho. Esse se estabelece, principalmente, por meio da 

hierarquização cada vez mais profunda das relações de trabalho, que desestabilizam os 

profissionais enquanto categoria. À medida que essa hierarquia se agrava, instala-se um 

processo de coação baseado na subordinação a qualquer custo – ao passo que esse processo se 

atrela, na maioria das vezes, a contratos de trabalho fragilizados.  

 Sobre isso, Faleiros (1985) pondera que os espaços institucionais são dotados de um 

poder que precisa ser disputado pelo Serviço Social, a fim de demarcar o posicionamento da 
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profissão diante das contradições presentes naquele espaço. É fulcral que a categoria, dotada 

do saber técnico e da sua dimensão política, saiba se posicionar no confronto direto e 

cotidiano com o capital. Faz-se necessário e cada vez mais urgente a quebra com a burocracia 

e com as formas metódicas de execução, sem nenhum posicionamento crítico por parte da 

equipe técnica. A cada vez que o/a assistente social se subordina a uma prática acrítica, sua 

autonomia profissional se perde um pouco mais.  

O assistente social é antes de tudo um funcionário público e ainda não devidamente 

classificado na função publica, ao lado de outras profissões de nível superior, 

embora atualmente já haja uma luta da categoria para melhorar sua classificação. O 

que pretendemos destacar é que a autonomia desse profissional na atribuição de 

recursos e na prestação de serviços é limitada pelas condições anteriormente 

analisadas e pela concorrência com outros profissionais que disputam o mesmo 

campo de ação. [...] As instituições onde trabalha, no entanto, não são bloco 

estanques, mas espaços de luta onde a estratégia do bloco dominante passa pela 

integração social e pela tutela, mas numa articulação política de organização, 

consciência e teoria, que implica ação a longo, médio e curto prazos. (p. 52) 

 No interior dessas instituições – conforme foi observado em uma pesquisa de campo 

no setor sócio-jurídico
33

 - verificam-se trabalhadoras/es assistentes sociais vinculados àquele 

espaço por meio de contratos de longo prazo, que lhes concede os recursos necessários para a 

execução do trabalho – infraestrutura satisfatória, cursos de formação periódicos, carros 

disponíveis para visitas técnicas e perícias em matéria de Serviço Social etc – mas que opinam 

na escolha dos instrumentos a serem utilizados ao longo do trabalho, solicitados pelos 

profissionais do Direito.  

 Essas instituições, de acordo com Faleiros (1985), possuem um bloco hegemônico 

orgânico que, por vezes, torna-se engessado, devido à dificuldade de diálogo entre os 

profissionais técnicos e jurídicos enquanto pares de uma mesma instituição; e isso se dá não 

só por conta das cargas excessivas de trabalho para ambos, mas pela visão difundida no 

contexto institucional de que os profissionais jurídicos são os “oradores oficiais” da 

instituição, criando um estigma que impede quaisquer aproximações. Tal processo tem a 

capacidade de condicionar o trabalho do/a assistente social para a satisfação das metas 

institucionais. Valendo-se das relações frágeis de trabalho, os profissionais que se colocam no 

topo das instituições utilizam não só da hegemonia, mas da hierarquia e de certo autoritarismo 

para que o condicionamento da categoria seja suavizado e interpretado como algo natural ao 

fazer profissional.  
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 É fulcral reafirmar a compreensão de que, nesse sentido, os rebatimentos da 

hegemonia e das relações hierárquicas de poder não são vividas apenas por profissionais de 

Serviço Social. Antes, uma vez inserido na divisão social, técnica e sexual do trabalho – 

definição abordada por Raichellis (2018) – o/a profissional, independente da área de atuação, 

vê-se diante da dicotomia entre capital e trabalho, que produz essas relações para seu próprio 

benefício. Ao/a profissional cabe, portanto, compreender o espaço ocupado e materializar, por 

meio de ações de enfrentamento, a sua consciência de classe, de forma individual mas, 

sobretudo, coletiva. 

 Em se tratando das relações estabelecidas na instituição entre profissionais do Serviço 

Social e do Direito, verificou-se o seu enrijecimento pela ideia de que estes devem ser os 

“oradores autorizados” da instituição, conforme cita Bourdieu (2008). Os/as assistentes 

sociais são impedidos de falar em nome da instituição em que estão empregados (as) devido à 

hierarquia. Sobre isso, o autor disserta que a figura do orador autorizado se baseia em diversas 

manifestações não linguísticas de legitimação do poder, a saber: 

Os títulos nobiliárquicos ou escolares, o vestuário, em especial os uniformes e as 

vestimentas oficiais, os atributos institucionais, o púlpito do padre, o estrado do 

professor, a tribuna e o microfone do orador, que colocam o locutor legítimo em 

posição eminente e estruturam a interação através da estrutura do espaço que tais 

propriedades lhe impõem, até chegar à própria composição do grupo no interior do 

qual se realiza a troca (p. 57).  

 Essa ideia do profissional do Direito ser o “orador autorizado” promove nas demais 

equipes um claro sentimento de subordinação para além do respeito, implicando, sobretudo, a 

subordinação profissional, expressa na ideia de que os profissionais do Direito são detentores 

de todo o saber, não sendo papel dos demais funcionários explicitar determinadas questões 

legislativas, por exemplo. É certo que, na instituição pesquisada, o profissional de Direito é o 

principal orador, por se tratar da expertise expressa no interior organizacional. Mas isso não 

retira dos demais profissionais que ali atuam de perceberem a si mesmos como “oradores 

autorizados” de suas áreas de atuação. Ora, se equipes são organizadas, as são porque existe a 

necessidade de agregar novos conhecimentos aos que já existem. E mais: existe a necessidade 

de olhar a realidade sob uma ótica diferente da jurídica, que tende, em dados momentos, a 

culpabilizar o sujeito a todo o momento por sua condição social, econômica e política. 

 As relações institucionais são, dessa forma, tencionadas pelos vínculos empregatícios 

e pela necessidade de sanar as demandas de acordo com o que é posto pelos expertos em 

Direito. Nisso, muitas vezes, o Serviço Social atua como um executor do que é requisitado, 
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uma vez que se encontra diante de uma realidade de prazos e de um quantitativo semanal de 

procedimentos a serem analisados. A fim de atender a todas as demandas, por vezes as 

situações deixam de ser problematizadas ou sistematizadas; em geral, a categoria existe em 

seu aspecto coletivo, contudo, as relações hierárquicas e as inseguranças laborais causadas 

pelo próprio capital, por vezes, inviabilizam uma organização coletiva em torno de 

reivindicações para a categoria. Sobre isso, Faleiros (1985, p. 69) afirma que: 

Faz-se necessário, com essa estratégia, saber avançar e saber retroceder porque há 

momentos em que o conflito se torna tão grande que pode levar ao próprio 

fechamento da instituição. Na realidade, são poucas as instituições que fecham. O 

que mais se observa é a acomodação, os profissionais passam a acomodar-se às 

instituições, passam realmente a se identificar com os seus objetivos e assim perdem 

sua própria identidade: transformando-se em simples executores, sem nenhuma 

reação, acomodando-se totalmente às funções determinadas pelas normas 

institucionais. 

 Embora possua um contributo relevante, Faleiros (1985) traz o fenômeno da 

acomodação sem ponderar, contudo, os movimentos externos ao individuo assistente social 

que contribuem para uma postura tal que, por vezes, não é proposital, mas sim resultado de 

um processo em que este indivíduo se insere. Ao afirmar o processo de acomodação dos 

profissionais, faz-se necessário analisar que estes se encontram inseridos em relações sociais e 

laborais que são determinantes em seu fazer profissional; que, dada a hierarquia, condicionam 

as ações ao que é proposto pela instituição, limitando os espaços onde a categoria poderia 

intervir de forma a garantir uma maior abertura para o Serviço Social. 

 Outro fator relevante que contribui na compreensão dessa acomodação é a questão dos 

vínculos de trabalho. Embora haja o entendimento acerca da necessidade do enfrentamento, 

os vínculos frágeis de trabalho, por vezes, dificultam essa tomada de posição; vínculos estes 

que, tencionados pelo capital, tornam-se frágeis, precarizados, flexibilizados, que atribuem ao 

profissional uma crescente carga de trabalho. Esse contexto, emergente no período da 

restruturação produtiva (ANTUNES, 2006), faz com que as posturas se tornem 

gradativamente cômodas, a fim de manterem seus postos de trabalho inalterados – mas isso 

não significa que não haja uma consciência por parte do/a assistente social acerca do contexto 

em que está inserido. 

 A insegurança com relação ao “amanhã” no ambiente de trabalho faz com que os/as 

profissionais se moldem na forma institucional sem que haja uma análise crítica daquilo que 

se está a fazer. Nisso, a categoria passa a reproduzir as verdades do empregador – ainda que 

este defenda o capital e volte suas atenções para a manutenção da pobreza – porque, no 
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tocante da insegurança cotidiana, esta se torna a verdade mais segura para se ter. Isso, de certa 

forma, influencia consideravelmente o exercício da autonomia relativa, ao passo que, mesmo 

com uma consciência de classe bem estabelecida e crítica, esta não é vista na prática de forma 

frequente, dados os motivos já mencionados – relações laborais hierárquicas, vínculos frágeis 

e ausência de organização da categoria. Sobre isso, Faleiros (1985, p. 67) diz que: 

O processo de tomada de consciência é também um processo real que muda as 

relações entre os profissionais e as normas da instituição e este conflito que existe 

nas instituições nos mostra que elas são lugares de conflito, são lugares de luta, são 

lugares em que as forças se enfrentam e é nesse sentido que nós podemos entender o 

processo de mediação. 

 Dentro dessa dinâmica institucional fortemente marcada pela hierarquização e pela 

correlação de forças continuamente acirrada, que inibe a execução de projetos para além do 

que já é dado, constrói-se o debate acerca do exercício da autonomia relativa em um campo 

como o sócio-jurídico e da postura do assistente social enquanto trabalhador assalariado, 

sendo suscetível a “experimentar” o cerne da luta de classes no interior das instituições em 

que atua. Ao analisar o contexto de crises e mudanças, bem como o modo como isso afeta o 

Serviço Social, Raichellis (2011, p. 689) pondera que:  

Nos movemos em um espaço contraditório, no qual o Estado e suas políticas não 

pode ser autonomizado em relação à sociedade, expressando relações e interesses 

vigentes nessa sociedade. Relações em que ‘estão sempre em disputa os sentidos da 

sociedade. Nessa disputa, há sempre um conjunto de determinações dentro das quais 

as opções operam’ (Yazbek, 2009, p. 29-30). É isso que Gramsci denomina luta pela 

hegemonia. 

 O Serviço Social – independente do campo em que esteja inserido – convive com a 

dualidade de ter que responder às demandas institucionais e às demandas dos usuários, que 

são por si só, antagônicas. O confronto cotidiano no qual o profissional se insere para 

responder a ambos se dá de forma mais engessada ou mais maleável de acordo com a 

correlação de forças existente na instituição, que implicam, de igual forma, em uma base 

social sólida para que haja tensão e enfrentamento das questões colocadas. É a intensidade das 

lutas hegemônicas que determinam a contração ou não dessas bases sociais, como consta em 

Iamamoto (2011). 

 Na dinâmica institucional citada em pesquisa, os profissionais de Serviço Social atuam 

como assessores da Justiça. De acordo com Matos (2006, p. 32), “a assessoria visa à 

proposição de caminhos e estratégias de alteração da realidade e está organicamente vinculada 

a uma determinada concepção de profissão e de mundo”. O setor da assessoria em matéria de 

Serviço Social tem crescido nos últimos anos, mas ela traz consigo uma dualidade já debatida: 
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os interesses. É preciso compreender que, em uma lógica de assessoramento, haverá interesses 

completamente antagônicos em jogo e que, muitas vezes, as decisões tomadas por meio da 

“liberdade” conferida ao profissional pela assessoria, se tornarão demérito ante a classe que 

vive do trabalho. Existem interesses que são mais contemplados que outros na lógica da 

assessoria, portanto, cabe ao profissional de Serviço Social se posicionar diante das leis que 

regem a ação profissional, a fim de não ser engolido pela lógica burocrática da instituição.  

 A assessoria do Serviço Social ante uma instituição demanda planejamento. Segundo 

Vasconcelos (2015, p. 223), “o planejamento é determinado pela relação 

teleologia/causalidade; ou seja, determinado pela relação entre a capacidade de pensarmos o 

que é necessário e possível e os nexos causais que favorecem e dificultam a transformação 

desse ser em realidade”. Compreender a finalidade da ação é entender que a assessoria vai 

além de uma atribuição institucional, mas parte do princípio de que, antes da justiça, o 

Serviço Social se coloca como assessor primário da classe que vive do trabalho, respeitando 

os trâmites internos, mas compreendendo que, caso houvesse uma balança, as demandas 

teriam um peso maior que a hierarquia. 

 O Serviço Social caminha a passos largos ao lado de ambiguidades diárias. Apesar dos 

diversos avanços da profissão ao longo dos anos, é possível perceber que os rebatimentos do 

ideário neoliberal e da acumulação capitalista ainda permeiam o fazer profissional diário, 

gerando não só dificuldades, mas limites em um contexto de grandes retrocessos e violações 

de direito. Na instituição citada em pesquisa, a autonomia relativa do Serviço Social se 

materializa na escolha do instrumental para intervenção, na elaboração dos documentos – 

estudo e parecer social – e na assessoria. Iamamoto (2011, p. 415) pondera que a autonomia 

profissional é condicionada por lutas hegemônicas que ocorrem dentro da instituição – 

retornando ao conceito gramsciano de hegemonia. A intensidade com que essas lutas 

acontecem, bem como o grau de inserção do assistente social em seu viés político, se tornam 

fatores determinantes da autonomia profissional; é possível perceber que ela pode ser maior 

ou menor de acordo com os embates internos que são protagonizados pela própria categoria. 

 De fato, a autonomia (relativa) do assistente social, apesar de englobar esses fatores 

citados, não se resume a eles. Ela faz parte do processo de reafirmação política da categoria 

em torno das demandas que lhe são apresentadas e, mais, diante da própria hierarquia e 

relações institucionais já estabelecidas. Compreende-se que essa demarcação do espaço do 

Serviço Social não se dá por meio de metas anteriormente estipuladas ou pela adequação 



57 
 

profissional ao contexto; antes, esta se dá, sobretudo, mediante um fazer profissional crítico, 

qualificado e progressivamente político, baseado no enfrentamento da hierarquia e na disputa 

de poder no interior das instituições. 

 Essa disputa de poder é que demarca, ante o empregador, a autonomia profissional. Ao 

citá-la, não se faz referência a uma disputa que induz a uma ação abrupta ou a uma quebra de 

vínculos. Percebe-se que as instituições são, notadamente, espaços ideologicamente 

contraditórios, por possuírem, de um lado, a vertente capitalista dos empregadores e, de outro, 

a vertente contrária a isso, que se baseia na construção de uma nova ordem societária. Neste 

caso, a disputa de poder acontece no plano ideológico, por meio do enfrentamento das 

realidades apresentadas e das possibilidades existentes de intervenção. Nisto, o/a assistente 

social possui um papel primordial para que o projeto ético-político da categoria seja 

devidamente defendido e efetivado no cotidiano.  

 O que se tem na atualidade, para além da autonomia relativa do/a assistente social, 

ancorada em bases legais sólidas, é a versão capitalizada desse princípio. Com a 

reestruturação interna das instituições e a intensificação das ações em prol da manutenção e 

preservação do capital, as instituições passam a criar, a partir dos seus próprios códigos de 

conduta, uma nova face para autonomia: técnico-burocrática e acrítica, tal qual é analisada por 

Yazbek (2009) no tocante da autonomia regulada. Burocratizada porque as ações profissionais 

não visam diretamente a solução da demanda apresentada, ao passo que, o que se tem, é a 

vontade institucional imperando sobre a necessidade da classe trabalhadora; acrítica, porque 

o/a profissional torna-se um executor, sem propor a si mesmo uma análise crítica da realidade, 

seja do usuário ou de si mesmo enquanto trabalhador/a assalariado/a, deixando-se levar pelos 

condicionamentos do capital. 

 Esse tipo de autonomia, muitas vezes, é reduzido ao instrumental de trabalho, 

tornando-se uma autonomia técnica (RAICHELLIS, 2011). Contudo, a proximidade do/a 

profissional a um tipo de autonomia que não lhe confere espaço para demarcar-se como 

trabalhador/a crítico/a o/a afasta completamente daquilo que se tem preconizado na categoria 

como autonomia relativa. Sobre isso, Moraes et al (2017) afirma que “o Assistente social 

deve, a partir de uma visão crítica sobre a realidade em que atua, extrapolar as rotinas 

institucionais e o cumprimento de atividades burocráticas”. 
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 Essa autonomia torna-se cada vez mais relativa, sendo reduzida a cada vez que a 

classe trabalhadora – onde a categoria de assistentes sociais se insere – é brutalmente atacada 

por meio da perda de direitos, de espaço e de identidade. De fato, o retrato profissional que é 

criado em torno dessa nova concepção de autonomia profissional por parte dos empregadores 

acaba por tornar utópico para os/as profissionais aquilo que preconiza a profissão. 

Nessa perspectiva, o Serviço Social pressupõe os princípios dos direitos humanos e 

da justiça social, o que está presente na consideração do Serviço Social progressista 

dos Estados Unidos e da Inglaterra. Figueira‑McDonough (2007) afirma que além 

dos princípios liberais da liberdade e da igualdade, o Serviço Social deve articular a 

autonomia individual com a promoção da justiça social, na perspectiva dos direitos à 

liberdade e à igualdade (FALEIROS, 2011, p. 755). 

 De fato, à medida que os/as profissionais compram a ideologia institucional – no caso 

do Serviço Social, terminantemente acrítica e contrária ao que preconiza o código de ética da 

profissão (1993) – acomodam-se em suas lutas cotidianas enquanto categoria; optam pelo 

conceito de autonomia proposto pela instituição; descartam o trabalho crítico e propositivo, 

sem compreender o seu perfil de classe trabalhadora e todas as questões que estão ali 

inseridas; aceitam as condições mais pauperizadas em troca de uma vaga no mercado de 

trabalho e a busca pela sobrevivência; colocam como secundária a luta da categoria pela 

construção de uma nova ordem societária.  

 Kober (2003
34

 apud SIMÕES, 2012), acerca da autonomia profissional, argumenta que 

ela é perdida à medida que “o controle das carreiras está cada vez mais nas mãos da 

administração” (p. 42). Esse controle, de fato, é estabelecido com o fito de retirar da categoria 

a sua própria dimensão política, ao passo que é ela que permite ao conjunto de profissionais 

estabelecerem uma postura contrária e crítica ao que é disseminado pelas instituições 

empregadoras. À administração cabe a execução do molde projetado para uma categoria, que 

é facilmente aceito devido a uma insegurança cada vez maior dos próprios profissionais.  

 Dessa forma, por meio da intervenção institucional direta, a autonomia profissional se 

vê ameaçada e continuamente diminuída ante o cotidiano profissional. As incertas relações de 

trabalho, baseadas em vínculos frágeis, torna a defesa do projeto ético-político da categoria 

ante a realidade ideológica institucional cada vez mais complexo. Contudo, diferente do que 

se imagina, essa realidade de cerceamento e de luta pela garantia da autonomia não é apenas 

uma luta brasileira. No próximo capítulo, serão discutidas as relações de trabalho 
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estabelecidas no interior das instituições portuguesas e a forma como é desenvolvida e 

exercida a autonomia relativa pelos/as profissionais lusitanos. 

2.3. À moda portuguesa: o Serviço Social lusitano e o exercício da autonomia relativa 

Esta seção capitular vem trazer, enquanto contributo teórico para análise, os dados 

obtidos por meio de uma pesquisa de campo realizada na cidade de Coimbra, em Portugal, em 

interface com o Observatório da Cidadania e Intervenção Social da Faculdade de Psicologia e 

de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, durante o período de intercâmbio, sob 

orientação da Professora Doutora Clara Cruz Santos. 

Durante o processo investigativo, foram realizadas entrevistas com assistentes sociais 

de instituições locais, além de um levantamento bibliográfico para basear a análise. Contudo, 

verificou-se que a produção da categoria enquanto aporte acadêmico é rarefeita em detrimento 

da produção brasileira, o que dificultou algumas compreensões. Para tanto, essa seção se 

dividirá em duas partes: a primeira contará com uma exposição da história do Serviço Social 

em Portugal até os dias atuais, tendo como base os escritos de Santos (2008)
35

; a segunda, que 

se baseia na análise da autonomia relativa do/a assistente social português, por meio das 

informações colhidas na pesquisa de campo. 

2.3.1 Surgimento e consolidação do Serviço Social português  

 Ao falar do surgimento do Serviço Social em Portugal, Santos (2008) verifica a 

necessidade de apontar duas questões essenciais que tangenciam sua gênese: a identidade 

profissional, que é formada ao longo dos anos e sustenta um acúmulo social e político 

proveniente das lutas profissionais desempenhadas; a consolidação da profissão enquanto 

função social, por meio das correlações de forças estabelecidas entre o Estado e a Igreja, que 

contribuem na construção identitária da categoria.  

 O Serviço Social português e a sua consolidação no bojo estatal está ligado ao 

contexto de calcado em uma laicização positivista e na construção de serviços público-

privados de previdência social, conforme afirma Santos (2008), baseada em outros autores. 

Dessa forma, a profissão surge sob o escopo da industrialização e do consequente aumento 

                                                           
35

 Existe uma ausência latente de profissionais assistentes sociais que produzam material acadêmico a partir de 

suas vivências no mercado de trabalho. As poucas produções que se seguem, e que serão utilizadas neste 

trabalho, são provenientes da academia, assinadas por professores da área. No que tange a produção a partir do 

campo de atuação, observa-se uma ausência de sistematização dos dados que são obtidos, oriundo do próprio 

trato superficial com que manejam a realidade. 
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populacional no entorno das cidades. Esse “boom” populacional, tal qual ocorreu no Brasil a 

partir da década de 1930, tem seu destaque no Portugal de 1950; nessa altura, a Igreja 

institucionaliza o trato da questão social a fim de reduzi-la consideravelmente. Esses 

profissionais que ingressam nas fileiras eclesiásticas para trabalhar com as expressões da 

questão social não possuíam formação acadêmica adequada para fazê-lo, levando-os a uma 

prática essencialmente caritativa.  

 Tomando a formação acadêmica como forma de enfrentamento ante a questão social, a 

autora, apoiada em outros autores, pontua três fatores que tangenciam o surgimento das 

primeiras escolas de Serviço Social em Portugal: o aspecto formativo, que diz respeito à 

própria formação das escolas de Serviço Social; mudanças socioideológicas consolidadas 

após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945); enfrentamento das expressões da questão social 

pelo Estado, sociedade civil e iniciativa privada. 

 Neste processo de formação da profissão, marcado pela dualidade constante entre 

Estado e Igreja, Santos (2008) vai analisar a história do Serviço Social por períodos. O 

primeiro período vai de 1926 até a década de 1930, e é conhecido como o período da 

identidade assistencialista. Em 1926, Portugal passa por um golpe militar que perdura por seis 

anos, quando, em 1932, António de Oliveira Salazar assume o poder. Com a instauração do 

Estado Novo, há uma ideia de restaurar a ordem sob a defesa da tríade “Deus, pátria e 

família” e da beneficência privada.  

 Na tentativa de manejar as expressões da questão social, Salazar se apoia nos 

princípios do catolicismo para refazer sua base métodoideológica de ação. A assistência social 

da época passou a ser baseada na caridade eclesiástica e se materializava nas Casas de 

Misericórdia (ligadas à Igreja) e nos fomentos privados. As ações sobre a questão social eram 

administradas, geralmente, por pessoas de classes mais abastadas, que viam na assistência 

caritativa uma forma de “propagar o bem” para com os mais pobres. (SANTOS, 2008) 

 A Constituição da República Portuguesa (1933), trouxe como dever do Estado o zelo 

pelas classes menos abastadas, que se tornou o fundamento da previdência portuguesa. 

Academicamente, o positivismo havia ganhado uma força considerável e nutria a defesa de 

uma sociedade laica, de uma assistência organizada e independente do meio eclesiástico. Essa 

assistência organizou-se mediante uma metodologia que prezava a visão humanista da 

sociedade, defendendo a intervenção pedagógica e paliativa ante os problemas sociais. 
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 Santos (2008) apresenta dados do Sanatório Popular de Lisboa neste período, onde 

profissionais da área médica – Pacheco de Miranda e Branca Rumina – fazem apontamentos 

acerca do trabalho inicial do Serviço Social na instituição, alegando que a categoria carecia de 

aprimoramento técnico e metodológico para executar suas intervenções. Nessa fase inicial, de 

fato, a categoria não possuía uma organização teórico-metodológica capaz de desvincular a 

profissão da caridade cristã, o que, por vezes, tornou inviável uma ação propositiva em torno 

das demandas que lhes eram apresentadas. 

 O segundo período destacado por Santos (2008) compreende a fase de ajustamento 

social, de 1935 até o final dos anos 1950. Nesse período, ocorreu o aprimoramento dos 

primeiros institutos de Serviço Social do país, sendo cada vez mais relevante o acúmulo 

teórico da categoria em detrimento das práticas até então realizadas. Academicamente, foi 

neste período em que as Ciências Sociais passaram a impactar de forma manifesta a formação 

dos/as assistentes sociais, seja na fundação da própria profissão ou por meio das disciplinas 

curriculares próprias desta área do conhecimento, como psicopatologia e pedagogia, que 

foram apropriadas pelo Serviço Social na tentativa de compreender como se dava o processo 

de adaptação do individuo ao meio social.  

 Por meio do Decreto-Lei nº 35108/45, é criado o Instituto de Assistência à Família 

(IAF), onde o Serviço Social passou a trabalhar com o ajustamento e ordem social. A 

identidade profissional passou a ser configurada como harmonizadora, com o fito de ajustar 

ações que levem os indivíduos a uma integração social. A base desse trabalho deteve-se à 

ideia precursora de Mary Richmond, que intervia em três esferas: caso, grupo e comunidade, 

pela via do case-study. 

 O terceiro período, que vai da década de 1950 até meados de 1970, ficou conhecido 

como o período da intervenção promocional, e coincidiu com o fim da ditadura fascista, que 

durou 48 anos. Com a chegada de Marcelo Caetano como chefe de governo de Portugal, 

sucedendo Salazar, houve um processo de modernização da economia lusa, bem como a 

flexibilização do regime. Foi por meio do governo de Caetano que se estabeleceu o Estado de 

Bem-Estar Social em Portugal, por meio de uma maior intervenção estatal no trato da questão 

social e da implementação e ampliação dos direitos sociais. (SANTOS, 2008) 

 Durante as décadas de 1960 e 1970, o Estado responsabilizou-se pela regulação das 

políticas sociais distributivas. Por meio dos Planos de Fomento (1953-1964), Plano Intercalar 

de Fomento (1965-1967) e o III Plano de Fomento (1968-1973), o Estado iniciou um processo 
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de desenvolvimento econômico e social, por meio de uma maior articulação do social com o 

plano econômico do Estado. Este foi responsável, todavia, pela criação dos chamados Serviço 

de Proteção Social e Comunitária, Serviço de Cooperação Familiar, Centro de Formação e do 

Gabinete de Estudos Sociais. Santos (2008) destaca a fundação, em 1970, do Conselho 

Superior de Ação Social e, três anos depois, do Ministério das Corporações e Segurança 

Social, tendo como perspectiva a promoção social e comunitária, além da compreensão da 

intervenção não apenas para o social, mas, sobretudo, para o coletivo.  

 O quarto período é chamado de fase desenvolvimentista crítica, que compreende os 

anos 1970 e 1980, e é marcado por uma nova mudança ideológica e paradigmática nas 

Ciências Sociais, que influenciam consideravelmente a atuação e a forma de se pensar o 

Serviço Social. Nesse período, há a insurgência do Estado Providência, onde as políticas 

sociais distributivas são substituídas pelas produtivas – que passou a vincular um viés 

protetor. (SANTOS, 2008) 

 Em 1976, Portugal viveu, finalmente, o triunfo da democracia, por meio da assinatura 

da Constituição da República Portuguesa. O Estado passou a organizar um sistema de 

proteção social baseado nas ideias de Beveridge
36

, sendo ele unificado, descentralizado, 

universal e participativo. No que tange ao Serviço Social, observou-se uma mudança política 

no interior da profissão e na relação com o Estado. Observou-se também a ampliação dos 

campos de atuação para assistentes sociais, bem como novas mudanças ideológicas. 

 Nesse ínterim, há um marco teórico ao qual a categoria nomeia de Reconceituação que 

procura retirar a categoria da ação do ajuste para a ação transformadora. O sujeito passa a ser 

visto como um agente mobilizador, capaz de realizar mudanças, ao invés de ser visto como 

objeto de intervenção do Serviço Social – essa postura, de fato, acaba por responsabilizar o 

indivíduo, ainda que em longo prazo, pelas expressões da questão social manifestas no seu 

cotidiano. O foco deixa de ser o problema em si, com todo o contexto e suas questões, e passa 

a ser o individuo. É importante salientar que, neste período, houve um aumento considerável 

da participação popular na tomada de decisões acerca de seus contextos. (SANTOS, 2008) 

 É no contexto do movimento de reconceituação português e da apreensão crítica do 

Serviço Social que emerge a identidade desenvolvimentista crítica da categoria, reflexo da 
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 William Beveridge foi responsável por fundar o plano que leva seu nome e que baseia as políticas sociais por 

certo tempo. Para ele, as pessoas ativas em suas ocupações laborais deveriam contribuir semanalmente com o 

Estado, criando uma espécie de reserva que garantiria o mínimo de subsistência à população. Para mais 

informações a respeito do plano Beveridge, consultar Pereira (2011). 
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visão acadêmica e da apreensão ideológica e metodológica feita pelos/as profissionais. No 

bojo da formação acadêmica, verifica-se uma resistência ao humanismo conservador e a 

insurgência de um discurso marcado pelo tecnicismo e partidarismo; empreende-se, dessa 

forma, um processo de negação ao conservadorismo anterior, marcado pelo modelo de Mary 

Richmond. Santos (2008, p. 18-19), neste ínterim, afirma que: 

Em 1974, com a influência das ideias reconceptualizadoras que direccionam o 

Serviço Social para uma intervenção social que visa ‘contribuir para a ação coletiva 

de transformação social com o objectivo de autonomia das classes dominadas’ 

(Negreiros, 1997:32) surge um período de instabilidade que contribuirá para o 

desenvolvimento de um estado de espírito crítico baseado nas qualidades de 

observação e sistematização: a responsabilidade da acção profissional aliada à ética.  

 O aspecto desenvolvimentista se deu por meio de mudanças no trabalho profissional e 

na ampliação dos campos de atuação. Nessa época, surgiram o Serviço de Apoio 

Ambulatorial Local (SAAL), a Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos com 

Incapacidades (CERCI), as Comissões de Trabalho e de Moradores ao nivel dos bairros 

camarários e sociais. Acerca da representação da categoria, Santos (2008, p. 113) cita o 

posicionamento do Sindicato Nacional dos Assistentes Sociais, de 1974, endossando que: 

Os profissionais de Serviço Social exercem a sua actividade no âmbito das relações 

sociais em ordem à resolução dos problemas que surgem nessas relações, através de: 

prestação directa, planeamento e administração de serviços sociais, participação na 

definição da política social, ensino e investigação.   

 Os anos 1980 trazem para o Serviço Social Português um novo parâmetro econômico-

social para se pensar as expressões da questão social. O Estado adota para si um novo método 

de acumulação econômica, atraindo uma necessidade crescente de investimento. No que tange 

a segurança social, esta passou a ser organizada por meio dos Centros Regionais de Segurança 

Social, locais de ativa atuação do Serviço Social, onde se defendia a “prevenção de situações 

de carência, disfunção e marginalização social, na medida em que estas não possam ser 

superadas através dos regimes de Segurança Social”, segundo consta no Art. 33 da Lei de 

Bases da Segurança Social (1984). 

A evolução para um Estado de direito social com maior intervenção no domínio 

social, a criação de novos serviços públicos relacionados com a acção social (como é 

o caso do Instituto da Família e Acção Social – IFAS) e o desenvolvimento das 

ciências sociais e humanas permitiu à profissão de Serviço Social uma maior 

organização em termos de metodologias de intervenção (as metodologias clássicas 

de Serviço Social – caso, grupo e comunidade – iniciam-se por volta dos anos 

sessenta). A acção social encaminhou-se para ‘linhas de promoção social, mais do 

que para atitudes curativas’ (Costa, Mª.,1967:32) e os assistentes sociais vão sendo 

chamados para dar resposta a novos problemas de desadaptação individual e 

colectiva. A finalidade do ajustamento social é um dos objectivos reguladores nesta 
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época, do Serviço Social, no sentido da regulação e normalização social em 

concordância com os valores do Estado (SANTOS, 2008, p. 18). 

 Acerca da atuação do/a assistente social, Santos (2008) aponta que prática e identidade 

são dois espectros que divergem entre si. A existência de posturas dicotômicas entre ambos os 

pilares profissionais cria um distanciamento semelhante entre o agir profissional e a 

metodologia utilizada na ação, e isso é notório, por exemplo, no interior das instituições. Para 

a autora, “o contexto organizacional (ao contrário dos anos anteriores) ganha relevo e 

identifica-se com frequência os objectivos da profissão do Serviço Social às finalidades da 

instituição” (p. 114).  

 Da mesma forma como ocorre no contexto brasileiro, a rotina institucional, dada a sua 

hegemonia e posição hierárquica diante de seus trabalhadores, dita o código de conduta 

profissional a ser seguido internamente.  Esse movimento cria uma atmosfera de acomodação 

que não está baseada na razão ou na escolha do/a assistente social, mas que acaba lhe sendo 

imposto. Segundo a autora, são esses constrangimentos institucionais que acabam moldando a 

profissão no tocante ao que é posto no interior das instituições empregadoras.  

 O quinto período descrito por Santos (2008) versa sobre o modelo humanista 

contratualista, entre os anos 1980 e 1990. Esse período é marcado por dois acontecimentos 

cruciais na história de Portugal: a criação do Estado Providência português e a adesão do país 

ao bloco econômico da União Europeia – que trouxe não só um desenvolvimento econômico 

considerável, mas também diversas parcerias com outros países do grupo.  

 A década de 1980 foi marcada por uma crise econômica em que os “gastos” com 

políticas sociais foram os primeiros a serem atingidos. De acordo com a autora, havia uma 

impossibilidade monetária entre as despesas sociais do Estado e os recursos econômicos, 

sociais e administrativos disponíveis para investimento. Houve uma rigidez dos processos 

relativos aos direitos e políticas sociais difusas, bem como uma quebra do pacto social. Santos 

(2008) afirma ainda que o processo de modernização tardia alterou o contexto familiar, 

econômico e do próprio Estado Providência, que passa a transferir suas responsabilidades para 

o setor privado. O processo de regulação social pela via do mercado passa a ser exercido por 

meio das políticas de enfrentamento.  

 No ano de 1989, Portugal passou a viver uma nova dimensão econômico-social, 

baseada no mercado único que, na concepção de Santos (2008), colocou alguns desafios ao 

Serviço Social: o processo de privatização em alta a partir dos anos 1990; sucateamento e 
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crise no campo das políticas sociais; desvalorização da força de trabalho, que gera um 

contingente considerável de desempregados; aumento do protagonismo popular e dos 

movimentos sociais; modernização estatal. A participação popular nesse período ganha 

destaque devido à adesão da população na luta pela efetivação das políticas sociais.  

Os assistentes sociais assumem, nesse momento, um papel fundamental. É a eles que 

lhes cabe a elucidação e a aplicação do contrato social, retomando-se além da 

actuação de desenvolvimento local, uma actuação casuística no trabalho com 

indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social. Os assistentes sociais 

são o rosto desses novos benefícios e a sua acção de caráter distributivo é legitimada 

pela população (SANTOS, 2008, p. 117). 

 Nesse ínterim, destaca-se a insurgência de projetos voltados para o desenvolvimento 

social, como o Projecto de Desenvolvimento Integrado de Acção Social (PDIAS), em 1986. A 

partir desse trabalho, o Serviço Social passou a integrar-se em equipes de ação 

multidisciplinares.  

 A sexta e última fase do Serviço Social português descrito pela autora é a fase da 

capacitação social, que se inicia nos anos 1990 e se estende até os nossos dias. Com a relação 

público-privada colocada em questão, surgem para a profissão novas formas de intervenção, 

que acabam por responsabilizar o indivíduo pela sua providência. (SANTOS, 2008) 

caracterizada esta fase como a do “mal-estar social”, defendendo uma brazilização dos 

processos econômico-sociais vividos pela sociedade portuguesa: mudanças no mundo do 

trabalho; instabilidade socioeconômica; dependência dos fundos comunitários. Neste período, 

Portugal viveu um aumento considerável da desigualdade social e da pobreza extrema, além 

do enfraquecimento da classe média – fatos que levaram o autor a atrelar a imagem do Brasil 

ao contexto vivido pelo país na época. 

 A dinâmica social do Estado passou a basear-se no workfare, que obrigava os 

indivíduos a exercerem uma atividade laboral em troca de prestação social. A solidariedade 

social, neste ínterim, deixa de ser responsabilidade apenas do Estado para ser uma 

responsabilidade de todos. As políticas sociais passam a ser categorizadas como “activas” ou 

“de inserção”, que se baseiam em um contrato social. Os indivíduos, no tocante do processo 

de consolidação da cidadania, passam a enxergar-se como sujeitos de direito.  

 Sobre o Serviço Social, Santos (2008) demarca o criticismo da profissão nesse 

contexto destacando a teoria social crítica para ler e compreender a sociedade; a análise do 

conflito na compreensão das relações de poder; a ideia da libertação; participação popular nos 

movimentos coletivos. Dessa forma, ela destaca que: 
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A função do assistente social consiste na libertação das vozes e das energias dos 

sujeitos em favor dos processos de mudança. Exige-se que, apesar dos assistentes 

sociais não poderem distanciar-se dos mecanismos de controlo, podem, pelo menos, 

reconhecer as formas de controlo que operam através dos seus discursos e práticas 

profissionais (SANTOS, 2008, p. 121-122). 

 O reconhecimento das formas de controle estabelecidas pelas instituições – que visam 

não só a defesa de um projeto interno, mas a da própria pobreza em nome do capital – é um 

movimento fundamental para que o/a assistente social reconheça seu espaço de atuação e 

saiba defender a sua autonomia profissional diante das demandas apresentadas.  

2.3.2  A autonomia relativa do/a assistente social português 

 A fim de dialogar com o movimento teórico que versa a respeito da história do Serviço 

Social português, foram realizadas entrevistas com dois assistentes sociais portugueses, 

atuantes na área de “toxicodependência e reinserção social
37

”. Esse trabalho de campo foi 

realizado sob orientação da Professora Doutora Clara Cruz Santos, co-orientadora deste 

trabalho e docente da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de 

Coimbra, durante o semestre de mobilidade internacional. Outros profissionais foram 

previamente contatados, porém não houve retorno dos mesmos.   

 O objetivo desta pesquisa fundamenta-se não apenas na exposição do trabalho 

cotidiano do Serviço Social em Portugal, mas, sobretudo, analisar as relações institucionais, a 

base teórico-metodológica da profissão e, principalmente, o exercício da autonomia relativa 

por esses profissionais. As identidades dos entrevistados seguem sendo sigilosas. 

 A primeira entrevistada graduou-se em Serviço Social sob a regência de um currículo 

anterior à assinatura da Declaração de Bolonha
38

 e atua na citada Instituição Particular de 

Solidariedade Social (IPSS)
39

 há dezesseis anos, com a questão da toxicodependência 

(dependência química). A instituição empregadora possui áreas de atuação específicas em 

matéria de Serviço Social, no que tange a questão da responsabilidade social: comunidade 

terapêutica, que visa o tratamento e a reinserção, e trabalha com mulheres e mães que 

                                                           
37

 Toxicodependência é o termo utilizado pelo Serviço Social português para designar usuários que possuem 

dependência química em alguma substância; já a reinserção social trabalha com políticas públicas “pela 

promoção e execução de medidas tutelares educativas e medidas alternativas à prisão”, conforme documento 

prescrito pelo Ministério da Justiça. Para mais informações acerca desses procedimentos, consultar: 

http://www.dgrs.mj.pt/web/rs/servicos.  
38

 A Declaração, que originou o Processo de Bolonha, foi assinada no final da década de 1990 por diversos 

ministros da educação da União Europeia. Ele foi responsável, dentre outras coisas, pela supressão do currículo 

dos cursos de graduação, passando-os de cinco anos para apenas três.  
39

 Em Portugal, as IPPSs são como as instituições ligadas à rede são caracterizadas. Não possuem finalidade 

lucrativa e são, por vezes, iniciativas particulares. Suas ações são geralmente ligadas à crianças, idosos, questões 

habitacionais, questões ligadas à saúde, violência etc. 

http://www.dgrs.mj.pt/web/rs/servicos
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possuam filhos até dez anos; tóxicodependência de substâncias lícitas e ilícitas; equipe de 

intervenção direta de rua; apartamentos de reinserção masculina
40

. Para todas essas ações, o 

Serviço Social trabalha pela garantia e efetivação da autonomia do indivíduo. Nessas equipes, 

porém, o/a assistente social não atua sozinho, ao passo que a instituição conta com uma 

equipe multidisciplinar para que sejam desenvolvidas ações em conjunto.  

 No que tange a sua atuação como assistente social, a entrevistada acompanha 

cinquenta utentes, bem como suas famílias, e cabe ao Serviço Social analisar as necessidades 

de ambos e fazer os devidos encaminhamentos à rede – questões educacionais, marcação de 

consultas etc. O objetivo do trabalho do/a assistente social, neste caso, é “ajudar a tratar” 

(sic), auxiliar no processo de autonomização do sujeito, visando a inserção no mercado de 

trabalho. Após a intervenção, a equipe faz o acompanhamento desses utentes, com vistas à 

autonomização. 

 A equipe de Serviço Social, assim como a de Psicologia, trabalha com os planos de 

inserção, que são usados ao longo da intervenção para traçar o acompanhamento e 

desenvolvimento do usuário e explicam os motivos pelos quais estão sendo feitas as 

intervenções. Diferente daquilo que ocorre no contexto brasileiro, a entrevistada destacou a 

escuta ativa do/da profissional de Serviço Social, baseando-a em um apoio psicológico dado 

ao utente pelo/a assistente social, sendo “um esforço motivacional para auxiliar o utente” 

(sic). 

 Com relação às ações que são desenvolvidas junto aos utentes, destacam-se 

encaminhamentos; acompanhamentos; atendimentos; integração da rede visando o 

atendimento completo do utente; trabalho com indivíduos ligados à marginalização – quando 

esses sujeitos são detidos, por exemplo, as intervenções possíveis são feitas mediante visitas 

prisionais. Segundo a entrevistada, os/as profissionais da equipe técnica de Serviço Social 

atuam como educadoras sociais. Quanto à rede, há um destaque para a sua importância e para 

a articulação com os setores que podem auxiliar no processo de autonomização. No que tange 

aos instrumentos de trabalho utilizados pelo Serviço Social, a entrevistada destacou o uso do 

telefone e das agendas como imprescindíveis ao trabalho do/a assistente social.  

                                                           
40

 Os apartamentos de reinserção são temporários e são solicitados para usuários tóxicodependentes que, após 

um período de internação, tenham dificuldades de reinserir-se em seus contextos de origem. Eles visam a 

autonomia desse usuário e a preparação para que ele retorne ao seu núcleo original. 
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 A equipe de Serviço Social que trabalha nessa IPSS atua na área suburbana da cidade 

de Coimbra. Com relação aos casos e aos sujeitos que são direcionados para a instituição, 

estes chegam por duas vias: ou por iniciativa própria ou por meio das reuniões das juntas de 

freguesia
41

, em que o Serviço Social se faz presente. Nas palavras da entrevistada, “o Serviço 

Social tem que se impor, tem que fazer valer a sua profissão porque é muito diferente a teoria 

da prática” (sic). 

 Relativo à questão hierárquica, a entrevistada destaca a criação e fortalecimento de 

vínculos horizontais entre todos os profissionais, sejam da direção e/ou equipe técnica, 

reforçando a ideia de uma hierarquia flexível. O Serviço Social – sua equipe técnica – está 

subordinado à representação da equipe, à direção clínica e à presidência da instituição, e a 

entrevistada reitera que as relações não são engendradas, havendo um bom diálogo para além 

das posições pré-estabelecidas. Com relação ao que é estabelecido entre o profissional e o 

utente, há uma visão do/a assistente social referencial, como um “médico referencial” (sic), o 

que, de certa forma, descaracteriza o Serviço Social no campo de atuação. 

 A única questão que a mesma viu como pertinente acerca da hierarquia diz respeito às 

autorizações que precisam ser pedidas por parte dos/das profissionais para a execução de 

determinadas ações. A equipe se reúne regularmente para a realização de estudos de caso e 

aperfeiçoamento coletivo. Neste ínterim, a referida IPSS promove um processo de formação 

continuada aos/as profissionais da equipe técnica. 

 No que tange a relação entre os utentes e a equipe técnica, a entrevistada relatou que, 

no inicio, houve uma dificuldade de aproximação dos/das assistentes sociais para com os 

utentes, sendo ligeiramente complexo o estabelecimento de uma relação empática. Segundo a 

profissional, “há aqueles que recebem de braços abertos; outros que vão de passo a passo” 

(sic). Em termos de Serviço Social, a entrevistada destacou que o/a assistente social, 

independente da instituição em que esteja inserido, precisa adequar sua atuação ao código 

interno do empregador; e que as dificuldades aumentam ou diminuem dependendo da 

instituição em que se insere.  

                                                           
41

 Em Portugal, os territórios são divididos em regiões (sul, centro e norte) e sub-regiões. As cidades são 

denotadas como concelhos e, em cada concelho, há uma junta de freguesia, que trabalha como uma junta de 

moradores de determinada localidade/bairro, a fim de levantar as problemáticas daquele local para apreciação do 

poder local. Hoje, Coimbra é um concelho inserido na região centro, na sub-região do Baixo Mondego e possui 

aproximadamente dezessete juntas de freguesia.  
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 O segundo profissional entrevistado atua na mesma IPSS há dezesseis anos, no setor 

referente aos apartamentos de reinserção social. Relativa à atuação do Serviço Social no meio 

institucional, o mesmo destaca sua amplitude ao manejar ações que se referem ao judiciário, 

saúde, reinserção laboral e aconselhamento. Consoante com o que foi dito pela primeira 

entrevistada, as ações da equipe técnica são pautadas em um plano individual de inserção, que 

registra as atividades realizadas, a saber: requerimento de apoio social, marcação de consultas, 

apoio na gestão terapêutica, apoio psicoterapêutico, inscrição no centro de saúde, treino de 

autocontrole e gestão da ansiedade, definição do projeto de vida – imprescindível em todos os 

planos de inserção, uma vez que visa a autonomização dos sujeitos – desenvolvimento de 

competências pessoais e sociais (higiene, comunicação, utilização dos serviços, 

relacionamento interpessoal), apoio à gestão do dinheiro, desenvolvimento de competências 

globais e intervenção familiar. 

 Acerca das funções do/a assistente social, na equipe técnica da IPSS ele assume o 

cargo de diretor técnico, que tem como responsabilidade gerir as respostas sociais, a liderança 

e a equipe, além de possuir a responsabilidade de reportar informações aos superiores. Esses 

profissionais são constantemente submetidos à cursos, workshops e capacitações coletivas que 

visam o aperfeiçoamento do trabalho.  

 Quando se trata da relação existente entre o utente e o profissional, o entrevistado 

destacou a necessidade de ser algo bem definido e balizado, com certo distanciamento por 

parte do/a assistente social. Trazendo para a realidade da reinserção, ele cita que o perfil 

desses utentes – homens com comportamentos aditivos e dependências (CAD) – não lhes 

permite uma relação de proximidade ou de vínculos que não sejam os profissionais, para que 

isso não altere o processo interventivo. 

 Ambas as entrevistas, aliadas ao escopo teórico até então fundamentado, permite uma 

análise e uma compreensão maior acerca de dois pontos: primeiro, o perfil do Serviço Social 

que tem desempenhado as suas funções no interior das IPSS; segundo, a forma como a 

autonomia relativa do/a assistente social tem sido problematizada diante da correlação de 

forças e, eventualmente exercida.  

 Um ponto inicial de análise, que está muito presente no discurso da primeira 

entrevistada, é a “psicologização” do Serviço Social perante os utentes. De acordo com o que 

foi analisado, o apoio psicológico segue sendo uma das vertentes de trabalho do/a assistente 
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social; contudo, percebe-se que há uma disfunção entre aquilo que a profissão deveria ser e o 

que ela é – ao passo que toma para si atribuições que não lhe pertencem. 

 Uma vez sendo uma profissão que trabalha com a viabilização de serviços e direitos 

sociais, é necessário que as ações, sendo críticas e propositivas, versem para este fim. Embora 

a concepção teórico-metodológica da categoria portuguesa verse pelo estrutural 

funcionalismo, é urgente que as ações não denigram ou rompam com o compromisso ético 

do/a profissional com suas competências e atribuições privativas. Relativo ao marco legal do 

Serviço Social português, é importante salientar que as diretrizes de trabalho são 

fundamentadas nos princípios da International Federation of Social Workers.  

 Essas ações “psicologizantes”, bem como as de cunho assistencialista e caritativo, são 

constantemente defendidas como parte do trabalho do/a assistente social, baseados no 

argumento de que teoria e prática são dois campos dissociáveis. Contudo, é necessário 

compreender que é justamente a teoria que dá ao profissional toda a capacidade empírica para 

analisar as relações sociais, econômicas e de poder que existem na sociedade e que explicam 

os quadros de desigualdade. Dizer que “na prática, a teoria é outra” ou que esta não serve para 

aquilo que se tem no plano das possibilidades, é desmerecer o esforço crítico que a categoria 

precisa empenhar-se para fazer, a fim de promover ações que realmente elevem o indivíduo a 

uma emancipação. 

 Outro ponto pertinente diz respeito à escolha do instrumental para a intervenção, que 

se restringe ao uso de telefone – para manter contato com a rede assistencial local – e a 

agenda – para anotação de compromissos. Percebe-se uma ausência de debates acerca da 

importância dos instrumentais técnicos utilizados pela categoria no processo de intervenção, o 

que leva a um empobrecimento da ação. A respeito do uso dos instrumentos do Serviço Social 

frente às respostas que precisam ser dadas socialmente, Guerra (2007) argumenta:  

[...] aspecto este que permite o reconhecimento social da profissão, dado que, por 

meio dele o Serviço Social pode responder às necessidades sociais que se traduzem 

(por meio de muitas mediações) em demandas (antagônicas) advindas do capital e 

do trabalho. Isto porque as diversas modalidades de intervenção profissional têm um 

caráter instrumental, dado pelas requisições que tanto as classes hegemônicas quanto 

as classes populares lhe fazem. Nesta condição, no que se refere às respostas 

profissionais, a instrumentalidade do exercício profissional expressa-se nas funções 

que lhe são requisitadas: executar, operacionalizar, implementar políticas sociais; a 

partir de pactos políticos em torno dos salários e dos empregos (do qual o fordismo é 

exemplar) melhor dizendo, no âmbito da reprodução da força de trabalho. (p. 8-9) 
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 Esses instrumentos que são utilizados para dar respostas às necessidades sociais dos 

indivíduos são expressos por meio daquilo que é utilizado pelo/a profissional para consolidar 

uma intervenção: entrevistas, visitas domiciliares, produção de relatórios e pareceres sociais 

etc. Todo este aparato legal concede ao Serviço Social os mecanismos necessários para que se 

possa intervir qualitativamente na realidade do usuário. A correta utilização destes 

instrumentos dá ao/a profissional uma visão ampla e profunda acerca das realidades 

analisadas, permitindo intervenções efetivas. 

 O que se percebe é que a utilização incorreta dos instrumentais a nível crítico produz 

uma intervenção pouco preocupada com o conjunto de fatores que integram determinada 

realidade. Ao não analisar o conjunto, o/a assistente social corre o grande risco de analisar 

superficialmente uma realidade por si só complexa, levando-o a uma tomada de decisões que, 

por vezes, auxilia a manutenção da sua situação de pobreza ao invés de superá-la. Esse 

manejo transmite ao trabalho do/a assistente social algumas características rasas, imediatistas, 

sem o devido compromisso com pilares ético-políticos, que acabam por configurar práticas 

assistencialistas. 

 O processo formativo igualmente influencia nas intervenções do Serviço Social, bem 

como na concepção da autonomia relativa no cenário profissional. Ambos os profissionais 

entrevistados foram graduados sob a regência de um currículo anterior ao Processo de 

Bolonha. Com sua assinatura, em 1999, os currículos acadêmicos foram suprimidos, passando 

de cinco para três anos de graduação – e dois de mestrado, para os cursos que possuem pós-

graduação integrada. Essa supressão, de fato, extinguiu disciplinas e reduziu o espaço crítico e 

propositivo que as disciplinas acadêmicas deveriam proporcionar aos discentes. 

 O que se pode perceber foi que pouco é oferecido ao discente no que tange as 

disciplinas acadêmicas críticas, que auxiliem no processo formativo e na compreensão do 

papel do Serviço Social enquanto escolha política; grande parte da grade curricular tratava de 

disciplinas práticas, ligadas às políticas sociais e/ou dimensão territorial, bem como à outras 

áreas do conhecimento, como Psicologia, Ciências Sociais e da Educação.  

No Serviço Social, a produção acadêmica, os incentivos à pesquisa e ao processo 

investigativo são rarefeitos porque este senso crítico ante a realidade não é estimulado. No 

campo de atuação, “as coisas são como são”. A autonomização dos sujeitos existe, o 

compromisso com os utentes também, mas a compreensão dos processos sociais de onde 

derivam tais realidades, quase nunca. A respeito desses processos ocasionados pela adoção do 
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estrutural-funcionalismo, sob um recorte do que fora vivenciado no Brasil, Moraes (2013) 

alude que: 

A orientação funcionalista é absorvida pelo Serviço Social, configurando propostas 

de trabalho ajustadoras e um perfil manipulatório, voltado para o aperfeiçoamento 

dos instrumentos e técnicas para a intervenção, com as metodologias de ação, busca 

de eficiência, sofisticação dos modelos de análise, diagnóstico e planejamento, 

enfim, uma tecnificação da ação profissional que é acompanhada de crescente 

burocratização das atividades institucionais. Essa perspectiva busca ajuste e 

conservação em relação aos sujeitos na ordem estabelecida (Yazbek, 2009). 

 Uma vez subordinados a uma perspectiva formativa voltada para a teoria funcionalista, 

estes assistentes sociais são conduzidos a ações que visam à manutenção da ordem 

estabelecida e, por conseguinte, a manutenção do estado de pobreza. A sociedade torna-se 

algo intocado pelo fato de o problema, a disfunção estar ideologicamente no utente. Dessa 

forma, um movimento crítico duplo é perdido: de um lado, os/as profissionais se formam sem 

compreenderem criticamente o papel do Serviço Social, tornando-se meros executores de 

políticas; de outro, os/as profissionais passam a integrar a sociedade laboral, a sua divisão 

sociotécnica, sem compreender o seu lugar enquanto classe trabalhadora. Esta última 

dimensão, que é grave, não lhes permite enxergar as correlações de forças e as relações de 

poder que permeiam as ações que são produzidas e reproduzidas diariamente pelo conjunto da 

categoria. A respeito do primeiro ponto, Santos (2008, p. 122) alega que: 

Os profissionais, principalmente aqueles que se encontram nos serviços locais de 

segurança social, encontram-se sobrecarregados de trabalho, não lhes sendo 

possível, na maior parte das vezes, uma postura reflexiva das suas práticas, nem uma 

abordagem mais profunda ou crítica relativamente ao acompanhamento dos 

processos [...] com vista à participação dos beneficiários. 

 Contudo, neste processo é necessário compreender que a postura reflexiva não é um 

objeto a ser utilizado em intervenções, mas uma postura que precisa extrapolar o movimento 

investigativo, de sistematização e análise dos dados/ informações. Ao falar desse processo 

crítico-reflexivo, fala-se da necessidade de não apenas observar as realidades, sejam 

institucionais ou dos utentes, mas sim de analisá-las de forma a compreender as relações que, 

em conjunto, determinam aquelas situações.  

 Sobre a rarefeita consciência de classe, ela se dá, sobretudo, pela ausência de 

organização da categoria a nível nacional. Atualmente, o Sindicato Nacional dos Assistentes 

Sociais (SNAS) é o responsável legal pela mobilização dos/as assistentes sociais. Somente em 

março, depois de vinte e um anos em trâmite, o projeto para a criação da Ordem dos 

Assistentes Sociais, assinado pelo Partido Socialista (PS) e o Partido Popular (CDS-PP), foi 

levada ao parlamento português. Esta Ordem substituiria a Associação de Profissionais de 
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Serviço Social, que vigora no país. Segundo consta em meios jornalísticos
42

, o projeto da 

Ordem dos Assistentes Sociais traria uma regulamentação e um alinhamento ético-

deontológico legal para a atuação dos profissionais.  

 De fato, à medida que o profissional se deixa levar pelo próprio capital e pelo poder 

institucional sem posicionar-se criticamente ou, ainda minimamente, sem realizar uma análise 

crítica do meio em que está inserido, torna-se complexo observar as relações de poder e as 

correlações de força que cerceiam a ampliação da autonomia relativa. Os entrevistados pouco 

entram nessa questão, mas, na primeira explanação, a entrevistada destaca a boa relação com 

os demais profissionais – a um nível de amizade pessoal – e pontua que a única exigência com 

relação aos superiores diz respeito às autorizações que precisam ser solicitadas para a 

execução de determinados assuntos. Contudo, embora a IPSS não seja de grande porte e os 

profissionais mantenham bons vínculos, é certo que essa hierarquia influencia na autonomia 

profissional e nas decisões que esse/a assistente social toma ao longo das intervenções.  

 Santos (2011, p. 30) analisa que: 

A autonomia profissional só é compreendida quando é reconhecido ao grupo 

profissional um conjunto de saberes específicos que lhes permite a prossecução de 

tarefas especializadas, directamente relacionadas com a esfera econômica, bem 

como um estatuto social fundamentado num código de conduta, legitimado por 

organizações profissionais específicas, directamente relacionadas com a ordem 

social.  

 A autora destaca a autonomia profissional atrelada a uma dimensão econômica da 

sociedade, que só é legitimado por organizações profissionais, mediante as suas 

especificidades legais. Logo, a incompreensão acerca desta autonomia não se dá somente por 

conta da formação acadêmica e da ausência de disciplinas que elevem o criticismo acerca da 

sociedade e do Serviço Social enquanto classe trabalhadora. Antes, faz-se presente ante a 

ausência de uma Ordem que organize a categoria de forma coletiva, em torno de princípios, 

direitos e deveres comuns, e que preze pelo debate e pelo fortalecimento dos profissionais nos 

campos de atuação. Sob uma visão materialista, histórica e dialética, Raichellis (2018, p. 35-

36) traz contributos acerca da autonomia relativa. Segundo a autora, é ela que: 

[...] permite aos sujeitos profissionais romperem com visões deterministas e/ou 

voluntaristas para se apropriar da dinâmica contraditória dos espaços institucionais e 

poderem formular estratégias individuais e coletivas que escapem da reprodução 

                                                           
42 “Depois de 21 anos, Ordem dos Assistentes Sociais chega ao Parlamento” Disponível em: 

<https://www.tsf.pt/sociedade/interior/depois-de-21-anos-ordem-dos-assistentes-sociaischegaao-parlamento-

9173110.html> . Acessado em 29/10/2018. 

 



74 
 

acrítica das requisições do poder institucional. Nessa altura já está assentada nossa 

crítica à noção de autonomia no sentido conferido pelas teorias atributivistas-

funcionalistas, e às prerrogativas de que supostamente gozariam membros de uma 

profissão de estar imunes às determinações econômicas, políticas e culturais que 

incidem no direcionamento e nos conteúdos do seu trabalho, considerando as 

injunções do trabalho assalariado.  

 Dessa forma, o exercício da autonomia relativa e da compreensão da sua dimensão 

política permite ao/a assistente social apropriar-se da realidade sem determinismos ou 

reproduções pela via do senso comum. É por meio dela que o/a profissional, diante das 

demandas institucionais e dos usuários das políticas sociais, orienta-se criticamente de forma 

a efetivar direitos e consolidar os princípios éticos legalmente assegurados, contribuindo para 

a demarcação profissional da categoria.  

 Santos (2008) afirma que, aos olhos da população – em sua maioria usuária – a visão 

que se tem do Serviço Social está vinculada a uma “natureza caritativa ou protectora” (p. 

125), que se vincula quase que totalmente às próprias questões profissionais e éticas já 

ponderadas. Embora a categoria já tenha passado por um processo de reconceituação, é 

necessário revisitá-lo, repensá-lo, de forma que se estabeleça uma base teórica que faça uma 

crítica a sociedade capitalista, desigual e dialética em que a profissão se insere. Ao mesmo 

tempo, repensá-lo de forma a enxergar o Serviço Social para além da execução, vendo-o 

como parte da classe trabalhadora que, assim como seus utentes, é perpassado pelas 

contradições do capital no interior das instituições, que cerceiam e inibem o criticismo em 

troca de um trabalho paliativo e amorfo.  
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3  “NA PRÁTICA, A TEORIA É OUTRA?”: formação acadêmico-profissional, 

exercício da autonomia relativa e os futuros desafios do Serviço Social 

“Quem não se apercebe qual a teoria pela qual se orienta, torna-se refém de qualquer teoria”. 

(GUERRA, 2013, p. 127) 

 Após compreender e analisar o contexto do trabalho na sociedade capitalista, bem 

como as relações de poder e correlações de forças nele existentes; o surgimento do Serviço 

Social no processo de divisão social, técnica e sexual do trabalho; a inserção da profissão na 

sociedade do capital e o exercício da autonomia relativa na relação Brasil-Portugal, faz-se 

importante debater as projeções para a categoria, compreendendo o avanço do capitalismo e 

das suas medidas austeras no que tange a relação com a classe trabalhadora. 

 Em uma conjuntura de progressiva repressão aos movimentos sociais, aos/as 

trabalhadores/as, e de um consequente corte cada vez maior nos direitos de cidadania, faz-se 

necessário analisar não só o papel do Serviço Social enquanto profissão, diante dos usuários, 

que são os primeiros a serem atingidos pela tirania do Estado; mas, para além, pensar 

enquanto trabalho e os assistentes sociais como classe trabalhadora, em uma conjuntura de 

cerceamento que tem se mostrado cada vez mais frequente.  

Inserido na divisão social, técnica e sexual do trabalho (RAICHELLIS, 2017), o/a 

assistente social vê-se cotidianamente moldado pela lógica do capital, que o/a coloca em uma 

posição subalterna ante o mercado e as instituições empregadoras. Valendo-se da hegemonia 

do capital, as instituições têm moldado o fazer profissional por meio de uma reprodução 

técnica do trabalho, sem criticismo, sem uma apreensão da realidade, transformando o/a 

assistente social em um mero executor.  

 Neste processo de executar as requisições advindas de cima para baixo, a dimensão 

política da profissão torna-se fragilizada em detrimento de uma ação profissional que, por 

vezes, torna-se mais conservadora, assegurando de forma veemente aquele vínculo de 

trabalho já fragilizado. Na fragilização da dimensão política emerge, igualmente, a 

fragilização da autonomia relativa. O/A assistente social deixa de compreender o seu papel, de 

demarcar o seu espaço e de assegurar que seu fazer profissional será conforme suas 

competências e atribuições; à medida que isto ocorre, a autonomia relativa tal como 

concebida pela profissão é inibida em detrimento da vontade institucional. 
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 Contudo, para além da leitura da realidade institucional, que influencia o exercício da 

autonomia relativa, há outro fator pouco explorado e que faz diferença na forma como este/a 

profissional desempenha suas ações: a formação acadêmica. O processo formativo do Serviço 

Social é um fator preponderante para que o/a profissional não só compreenda em que meio 

está inserido, mas também de que forma essa autonomia relativa é posta na realidade e de que 

forma ela deve ser exercida, dadas as especificidades institucionais e as correlações de força.  

 Para tanto, este último capítulo tem como objetivo compreender a maneira como a 

formação acadêmica do/a assistente social brasileiro influencia no exercício da autonomia 

relativa no campo de atuação; e, ao falar desta formação, compreende-se não só o seu caráter 

público, mas também privado e à distância – as três principais modalidades de ensino 

contemporâneas. Por meio da análise conjuntural da política brasileira, serão analisadas as 

formas atuais de apreensão crítica desta autonomia, bem como os rebatimentos das novas 

medidas a serem tomadas para a educação superior, e a forma como estas, se implementadas, 

poderão afetar o ensino crítico das universidades. 

3.1  A formação acadêmica em Serviço Social brasileiro no contexto do capital e os 

rebatimentos no exercício de sua autonomia relativa  

 A autonomia relativa exercida pelo/a assistente social traz consigo todo o debate e as 

implicações existentes no escopo do capital. Uma vez inserida na divisão social, técnica e 

sexual do trabalho, o Serviço Social se vê cerceado pelo capital no que tange a sua atuação na 

efetivação de direitos, sendo portador de uma relativa autonomia que se expande ou se contrai 

à medida que as lutas são travadas no interior das instituições (IAMAMOTO, 2011). 

 Ao propor-se a análise da autonomia relativa do/a assistente social em seu contexto de 

trabalho, faz-se necessário observar e apreender as considerações feitas a partir do debate do 

capital x trabalho, bem como os rebatimentos dessa dicotomia no cotidiano profissional. 

Contudo, partindo do pressuposto do seu exercício, é fulcral considerar que, para além dos 

fatores já citados, existem outros que precisam ser analisados para que se compreenda a forma 

de atuação dos/das profissionais na contemporaneidade. Um destes fatores é a formação 

acadêmica a qual o/a estudante de Serviço Social é submetido, que possui um papel 

determinante na forma como ele se compreenderá enquanto profissional dotado de – relativa – 

autonomia.  
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 Para tanto, em primeiro plano, é necessário compreender as conjecturas referentes à 

formação acadêmica no Brasil de forma geral, trazendo o panorama continental, por meio dos 

dados do Banco Mundial; em segundo, analisando o contexto em que se insere o curso de 

Serviço Social, buscar apreender a forma como essa formação profissional tem se dado no 

interior dos cursos, e de que forma essa formação tem influenciado na concepção e exercício 

da autonomia relativa profissional. 

 A temática da formação acadêmica e seus rebatimentos no exercício da autonomia 

profissional implicam a análise das mudanças ocorridas no sistema educacional superior 

brasileiro nos últimos anos, baseado em um claro processo de mercantilização da educação, 

com o fito de moldar as universidades de acordo com os interesses do capital, conforme 

disserta Silva (2010). Esse processo, iniciado nos anos 1990, com ênfase nos governos de 

Fernando Henrique Cardoso, permitiu um aumento do número de faculdades privadas em 

todo o país, enquanto as universidades públicas foram duramente sucateadas por meio da 

interrupção dos fomentos econômicos do governo. 

[...] todos os processos econômicos e políticos que ocorrem no bojo das relações 

sociais estão articulados com o desenvolvimento do capitalismo monopolista, que 

altera profundamente a dinâmica social, incluindo aí a organização e o significado 

da universidade brasileira, que passa a ser utilizada cada vez mais como instrumento 

ideológico em favor do pensamento dominante e também para realizar formação 

estritamente técnica, voltada para os interesses do mercado e processos de formação 

profissional cada vez mais empobrecidos de uma dimensão humanística e criticidade 

(SILVA, 2010, p. 407). 

 Tomado por um projeto declaradamente neoliberal, os anos 1990 no Brasil foram 

marcados não só pela elitização do ensino superior público, histórica na realidade brasileira, 

mas também pela ausência de criticidade no interior dos cursos de graduação, motivada, 

sobretudo, pelas intenções mercantilistas do capital. Em contrapartida a esse movimento, o 

Serviço Social enquanto curso e profissão angariavam outros lugares na história neste mesmo 

período; após o Movimento de Reconceituação, em 1993, foi promulgada a atual versão do 

Código de Ética e da Lei de Regulamentação da Profissão (nº 8662/93), que demarcavam o 

compromisso ético-político da categoria com a construção de uma nova ordem societária, 

preservando princípios fundamentais ao indivíduo e a coletividade. Mesmo diante de uma 

realidade desfavorável, a categoria já se impunha ideologicamente de forma a contrariar o 

capital vigente. 

 Nas palavras de Silva (2010, p. 408), “o Estado torna-se um espaço para garantir 

politicamente a direção econômica pretendida pela burguesia, pois é ocupado por 
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representantes do grande capital monopolista, mesmo possuindo dimensão pública”. Neste 

período, percebe-se um desenvolvimento dos monopólios do capital que são observados na 

restruturação da educação superior e também no seu caráter formativo; à medida que esses 

monopólios ganham espaço, há um aumento da reprodução das relações sociais – já desiguais 

– de forma a maximizar o poderio do capital. O método da educação libertadora de Paulo 

Freire é substituído pela educação reprodutora, sem criticidade e autonomia, de forma a servir 

ao capital. 

 Sendo o Estado uma organização que trabalha em torno dos interesses da burguesia, as 

políticas sociais se tornam estratégias de enfrentamento a essa relação tóxica para a sociedade 

brasileira. Contudo, ainda que persista a ideia das políticas sociais como um contraponto 

perfeito às ações truculentas do Estado, Netto
43

 (1996, p. 20 apud SILVA, 2010, p. 408) 

analisa que: 

Através da política social, o Estado burguês no capitalismo monopolista procura 

administrar as expressões da ‘questão social’ de forma a atender às demandas da 

ordem monopólica, conformando, pela adesão que recebe de categorias e setores 

cujas demandas incorpora, sistemas de consenso variáveis, mas operantes. 

 Dessa forma, diante de um contexto de políticas sociais focalizadas, os anos 1990 

marcaram o início da mercantilização da educação superior. Segundo Silva (2010), a 

organização e regulamentação da educação precisam ser vistas como uma conquista na trama 

dos direitos fundamentais defendidos pelos trabalhadores e movimentos organizados, sem 

deixar de considerar que a luta pela permanência do ensino público de qualidade precisa ser 

constante. 

Assim, o acesso à educação torna-se um direito social e historicamente conquistado, 

configurando-se, portanto, como uma política social. Entretanto, devemos ter clareza 

que existe aqui uma articulação entre a institucionalização e a consolidação desse 

direito, com a dinâmica exposta anteriormente e suas mediações, que por isto 

subordina-se à lógica de mercantilização das relações sociais e também dos direitos 

sociais (SILVA, 2010, p. 409). 

 Esta década foi marcada pelo constante sucateamento da educação superior pública; 

seguindo a linha de pensamento da restruturação produtiva, a educação passou a ser 

flexibilizada, bem como o mercado de trabalho em uma perspectiva ampliada. É neste período 

que aumentam não só o número de faculdades particulares, mas também o número de cursos 

de educação à distância (EaD) a partir dos anos 2000, que demonstram de forma alarmante a 

precarização do ensino e a crescente do capital na financeirização de uma formação tecnicista 
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e reprodutora. Mais que isso, demonstra o tipo de profissionais que o Estado desejava no 

mercado de trabalho: técnico, executor e inoperante criticamente, incapaz de opor-se a ele ou 

de organizar-se enquanto classe trabalhadora. 

Nos termos de Behring (2003), o que temos no Brasil a partir desse período, e 

continua no atual governo, é um processo de contrarreforma do Estado, que 

significou uma reestruturação do significado das funções públicas estatais. A 

tentativa, então, de consolidar direitos sociais na sociedade brasileira, após o fim do 

período conhecido como autocracia burguesa (cf. Netto, 1991), esbarrou nos 

interesses dos monopólios, que impôs um padrão de acumulação onde não figurava 

a garantia de políticas públicas universais e ainda passa a reivindicar a abertura para 

o mercado de serviços sociais. Assim, a tendência na organização das políticas 

sociais brasileiras, incluindo aí a educação, será um paulatino rebaixamento da 

qualidade dos serviços, públicos, por um lado, e a abertura para o mercado desses 

serviços por outro (SILVA, 2010, p. 410). 

 Neste contexto, o Serviço Social se consolida, enquanto curso e profissão, marcado 

pelo materialismo histórico e dialético, sob uma conduta crítica ante a realidade que lhe 

coloca como agente de construção de uma nova ordem societária. Dessa forma, no que tange a 

formação profissional do/a assistente social, crítica, reflexiva, propositiva, que tem como 

objetivo a ruptura com a prática conservadora hegemônica em um contexto notadamente 

acrítico e tecnicista, compreende-se que o exercício profissional cotidiano é perpassado pela 

apreensão intelectual, ao passo que o Serviço Social é uma profissão por si só intelectualizada 

e acadêmica; logo, o exercício da autonomia relativa é um reflexo do que fora acumulado 

durante os anos de formação, e que demarca não só a dimensão política do Serviço Social, 

mas a sua própria razão de ser no interior das instituições.  

 A prática conservadora, para além do acúmulo teórico a partir de um processo 

formativo técnico-mercadológico, é também o resultado de um conjunto de valores pessoais e 

formas de encarar a realidade, concernentes ao indivíduo. O conservadorismo sempre esteve 

presente na profissão – desde as bases caritativas até as ações de caso, grupo e comunidade – 

e ainda são refletidas nas ações de alguns profissionais, dado o conjunto de fatores citados. 

Nota-se o pluralismo no interior da categoria e a necessidade de, por meio da ação crítica, 

reafirmar cotidianamente as intenções e princípios do projeto ético-político profissional. 

 Ao pensar o movimento contra-hegemônico da formação em Serviço Social 

(GUERRA, 2013) e os seus rebatimentos no exercício da autonomia relativa, faz-se 

necessário elencar alguns fatores pertinentes para análise, a saber: a formação acadêmica e a 

compreensão da dimensão política da autonomia relativa; a questão da estrutura formativa 

brasileira, especialmente a partir dos anos 1990; a dicotomia entre a formação acadêmica 
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crítica e o contexto liberal-democrata; a defesa do projeto ético-político e de seu projeto de 

formação delineado pela ABEPSS diante da privatização e mercantilização do ensino. 

Assim, um projeto ético que represente a libertação do homem da alienação 

produzida pelo trabalho e seu processo de coisificação das relações sociais significa 

enfrentar com radicalidade a contradição posta nesse modo de produção que 

acumula a riqueza socialmente produzida (SILVA, 2010, p. 420-421). 

A partir de um acúmulo teórico-legal elaborado pela categoria, o Serviço Social não só 

aperfeiçoou sua proposta curricular
44

, de forma a compactuar com a formação de profissionais 

críticos e dispostos a lutarem nesta posição de contra-hegemonia, que olhassem para as 

realidades não só institucionais, sabendo lê-las, bem como à sua condição limitada enquanto 

assalariado/a, mas também fortaleceu as entidades representativas da profissão – 

CFESS/CRESS, ABEPSS, ENESSO – para que, no tocante da luta unificada, a dimensão 

política da defesa de direitos e da própria profissão fosse cada vez mais fortalecida. 

 As Diretrizes Gerais para os cursos de Serviço Social foram desenvolvidas pela então 

Associação Brasileira de Ensino em Serviço Social (ABESS)
45

 em 1994, como resultado da 

XXVIII Convenção Nacional da Associação Brasileira de Ensino em Serviço Social, que 

tinha como um de seus objetivos revisar o currículo mínimo do curso, datado de 1982.  

 Esse processo de reformulação da grade curricular do Serviço Social foi facilitado 

mediante a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9394/96. Um 

dos objetivos da ABESS, conforme consta no documento das diretrizes, era colocar o Serviço 

Social no contexto sociohistórico daquela época, ou seja, avaliar, a partir do que se tinha na 

realidade, quais eram os percalços econômicos, educacionais, políticos e sociais que 

inviabilizavam uma formação contemporânea e de qualidade. 

 Tem-se, então, a partir deste movimento, uma base curricular que versa a apreensão do 

significado social da profissão a partir da sua contextualização histórica e da sua inserção na 

divisão social, técnica e sexual do trabalho (RAICHELLIS, 2017), que lhe coloca em uma 

posição contrária ao capital empregador, uma vez que os interesses da profissão são fruto da 

construção de uma contra-hegemonia, em favor de uma nova ordem societária. Compreende-
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se, portanto, a profissão como um processo, que se modifica conforme as condições sociais 

vão sendo alteradas pelo curso da história e pelo próprio desenvolvimento do capital. 

Os anos 1990 expressam profundas transformações no processo de produção e 

reprodução da vida social, determinados pela restruturação produtiva, pela reforma 

do Estado e pelas novas formas de enfrentamento da questão social, apontando, 

inclusive, para a alteração das relações entre o público e o privado, alterando as 

demandas profissionais (ABESS, 1996, p. 5). 

 Por meio das análises e estudos elaborados pela ABESS, a formação acadêmica e a 

importância da intelectualidade no Serviço Social ganharam ênfase, com o fito de reformular 

o currículo de forma que os profissionais tivessem um escopo teórico-analítico suficiente para 

compreender de forma crítica as relações sociais emergentes naquele contexto. Para tanto, a 

questão formativa foi estabelecida com base em quatro pilares: a inserção do Serviço Social 

no contexto das relações sociais de produção e reprodução da vida social, possuindo caráter 

interventivo no que tange as expressões da questão social; Serviço Social e questão social 

como parte de um processo sociohistórico que permeia a questão do trabalho; agravamento da 

questão social em detrimento da restruturação produtiva, que traz novas demandas para o 

Serviço Social; as configurações estruturais e conjunturais no que concerne ao trabalho do 

Serviço Social (ABESS, 1996). 

 A partir disto, coube à ABESS a formulação dos princípios norteadores das diretrizes 

gerais dos cursos de Serviço Social. Diante da promulgação do Código de Ética e da Lei de 

Regulamentação da Profissão, ambos em 1993, era necessário que a estrutura da formação 

acadêmica também fosse alterada de forma a solidificar o Serviço Social crítico, materialista e 

dialético que emergiu a partir do Movimento de Reconceituação. Estes princípios versam, 

sobretudo, acerca da flexibilidade na elaboração dos currículos plenos, feitos de acordo com 

as especificidades de cada universidade e departamento; rigoroso trato teórico, histórico e 

metodológico da realidade e do Serviço Social, contribuindo para uma apreensão crítica; 

teoria social crítica que possibilite a apreensão total da realidade social, preservando a 

universalidade, a particularidade e a singularidade; a defesa da não fragmentação curricular; 

dimensão investigativa e interventiva como principio formativo e condução central da 

formação; a defesa do caráter interdisciplinar do curso e da profissão, bem como do tripé 

ensino-pesquisa-extensão; defesa do pluralismo e da ética; indissociabilidade entre a 

supervisão acadêmica e profissional nos estágios; desempenho equânime para cursos diurnos 

e noturnos (ABESS, 1996). 
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 As diretrizes da ABESS, portanto, tinham como parâmetro a capacidade teórico-

metodológica, técnico-operativa e ético-política da profissão e tinham como elementos 

fulcrais a apreensão crítica da totalidade dos processos desenvolvidos na sociedade, em 

decorrência das relações sociais tangenciadas pelo capital; a análise sociohistórica da 

sociedade brasileira, partindo dos elementos que particularizam o desenvolvimento do 

capitalismo e do Serviço Social no bojo das relações sociais; o significado social da profissão, 

por meio da compreensão de sua função no contexto em que se insere, levando em 

consideração os fatores históricos, sociais e políticos; a apreensão das demandas que são 

dirigidas ao Serviço Social, oriundas da desigualdade social produzida pelo capitalismo; as 

competências e atribuições privativas que demarcam o exercício profissional, estabelecidas 

nos artigos 4º e 5º da lei nº 8662/93.  

 A partir das formulações da ABESS, atrelado ao que fora conquistado pela categoria 

durante a construção do Movimento de Reconceituação, percebe-se que a questão do trabalho 

se torna central no debate acadêmico do Serviço Social; para além, ele se torna central na 

construção do ser social, conforme elucidou Marx (1985). Partindo da ideia do trabalho e de 

sua centralidade, passou a ser possível compreender as relações sociais existentes no contexto 

do trabalho e a forma como são estabelecidas, a maneira como impactam a vida dos/as 

trabalhadores/as e de que forma esse contexto é rebatido no saber-fazer do Serviço Social. 

Essas reflexões, de fato, passaram a fazer parte do meio acadêmico da profissão, permitindo 

aos estudantes e profissionais uma aproximação mais aprofundada na realidade em que se 

inserem. 

O [...] trabalho do assistente social deve ser apreendido a partir de um debate 

teórico-metodológico que permita o repensar crítico do ideário profissional e, 

consequentemente, da inserção dos profissionais, recuperando o sujeito que trabalha 

enquanto indivíduo social (ABESS, 1996, p.8). 

 Ao trabalhar numa perspectiva crítica, o décimo princípio do Código de Ética 

Profissional, que versa sobre a qualidade dos serviços prestados à população e sobre o 

aprimoramento intelectual do/a assistente social, Guerra (2013) analisa o impacto da 

formação acadêmica no fazer profissional, reiterando a importância de o/a assistente social 

atualizar-se para além daquilo que é demandado pelo capital. 

 Segundo a autora, o Código de Ética Profissional, para além de possuir os 

compromissos que o Serviço Social assumiu com a população, para a efetivação de direitos, 

possui duas máximas pertinentes: primeiro, o significado social da profissão diante do modo 

de produção capitalista; segundo, os princípios que empunham os valores defendidos pela 
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categoria. Esses princípios não são abstratos, não são apenas parte de um movimento 

ideopolítico ou intelectual da profissão; estes podem ser vistos na prática por meio das 

competências e atribuições privativas; por meio do próprio fazer profissional cotidiano; por 

meio da forma como os/as profissionais respondem às demandas que lhes são postas.  

 O modo como são respondidas estas demandas diz respeito ao caráter formativo do/a 

profissional, ao passo que o/a assistente social é o resultado de um processo cumulativo de 

teorias, métodos e análises sobre a realidade, sob uma perspectiva crítica, de forma a auxiliar 

na intervenção nos campos de atuação. Nesse processo cumulativo se insere a formação 

continuada, comumente defendida – e com razão – pela categoria; contudo, Guerra (2013) 

aponta a precariedade dessa formação em alguns aspectos, considerando que essa realidade 

não é algo criada pelo sujeito assistente social. Antes, ele/a é permeado/a por diversos fatores 

– que envolvem o Estado e as instituições empregadoras – que, por vezes, inviabilizam essa 

continuidade formativa. Ela se torna, com o passar do tempo e com o acúmulo de trabalho 

e/ou funções, uma formação pontual, pautada em legislações específicas, sem trazer à tona 

análises sobre a realidade social e as formas de enfrentamento das disparidades do capital. 

 O processo mercadológico altera as bases da educação, retirando do seu escopo 

fundamentos importantes, baseados na crítica e na teoria clássica, que auxiliam na 

problematização da realidade social. A partir da absorção dessa nova concepção de educação, 

os/as profissionais passam a ver teoria e prática como duas esferas dissociadas entre si. Essa 

visão beneficia o capital, uma vez que, sendo teoria e prática coisas distintas – conforme a 

educação do mercado coloca – é mais fácil para o capital moldar os/as profissionais de acordo 

com suas requisições. 

 Guerra (2013) deduz que essa dicotomia criada entre teoria e prática é resultado de um 

processo anti-intelectualismo, criado no interior do processo formativo, que despreza as 

matrizes teóricas clássicas em detrimento de um ensino-aprendizagem técnico e pouco eficaz 

para a leitura da realidade. Para além, despreza-se a pesquisa, por conseguinte a 

sistematização periódica dos dados, em favor de ações pragmáticas e instrumentais, que 

trabalham com a imediaticidade das demandas colocadas ao Serviço Social. 

O conhecimento teórico, ao ser reconhecido pela profissão, passa a ser utilizado 

como metro para medir a competência profissional, ignorando não apenas os saberes 

interventivos e instrumentais, mas as mediações da própria realidade e a 

legitimidade profissional acabam sendo consideradas como variável dependente do 

seu estatuto teórico (GUERRA, 2013, p. 127). 
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 Ainda sobre o anti-intelectualismo, percebe-se que a disseminação desse ideário 

ausenta dos profissionais a compreensão do contexto em que se inserem. Na lógica da 

execução de tarefas, cumprimento de agendas e atendimento de demandas imediatas, o/a 

assistente social deixa de analisar e compreender a dinâmica institucional em que se insere, as 

relações de poder que cerceiam seu trabalho, as correlações de forças que já existem e as que 

podem ser estabelecidas para benefício da população usuária etc. À medida em que essa 

compreensão é perdida, o significado social da profissão deixa de ser o suporte de demarcação 

de espaço para o Serviço Social nos locais em que está inserido, devido, sobretudo, à ausência 

de criticismo por parte dos profissionais, criando uma ação profissional cada vez mais 

conservadora. 

 O anti-intelectualismo é um movimento que compactua de forma primária com a 

disseminação do conservadorismo e com a consolidação do capitalismo; consequentemente, 

compactua com o aprofundamento das desigualdades sociais, ao passo que o/a profissional, 

no tocante do trabalho, ao desvencilhar teoria e prática, ao não contribuir com a sua formação 

continuada, deixa de por como prioridade as competências, atribuições e princípios 

preconizados na legislação do Serviço Social – que são um marco jurídico e, sobretudo, ético.  

 Nesse movimento, a autonomia relativa passa a ser percebida no tocante das relações 

sociais e hierárquicas estabelecidas no interior das instituições. A hierarquia, as correlações de 

forças, as demandas institucionais que são colocadas ao Serviço Social são fatores que inibem 

ou expandem a autonomia (IAMAMOTO, 2011). Contudo, perceber esses movimentos e criar 

estratégias de enfrentamento são ações que não se vinculam ao processo formativo 

mercadológico em vigor, ao passo que a perspectiva crítica da atuação profissional vai de 

encontro ao projeto capitalista de sociedade.  

 É possível compreender, de igual forma que, embora a categoria defenda 

hegemonicamente o projeto ético-político profissional, esta não é homogênea este sentido; no 

interior do Serviço Social, existem profissionais que carregam formações, valores pessoais e 

morais diferentes, e isto impacta sobremaneira a forma como analisam a realidade. Dessa 

forma, o Serviço Social possui uma luta interna pela materialização deste projeto, de forma a 

resistir a posturas conservadoras que sempre estiveram presentes no bojo da profissão.  

 Acerca da dimensão intelectual da profissão, Simionatto (2014) define intelectual não 

como alguém ou como um grupo independente da classe a qual pertence, mas como seu 

fundador primordial; ele se torna orgânico ao passo que suas ações são voltadas para a 
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formação de um novo modo cultural. Sob uma vertente gramsciana, a autora defende que, 

numa sociedade hegemonicamente capitalista, aparelhada por mecanismos de apoio à 

burguesia, o novo projeto de sociedade não se baseia na tomada de poder, mas no debate de 

ideias por meio dos movimentos dos intelectuais e da consciência coletiva.  

 Diferente da visão socialmente imposta, o intelectual não se baseia na figura de um 

teórico elucubrador; antes, ele se assenta nas fileiras do trabalho, no cotidiano da luta de 

classes, tendo como objetivo a organização da sociedade e a luta pela hegemonia política da 

classe trabalhadora. Sendo parte desta classe, o/a assistente social se situa não apenas como o 

profissional da intervenção, mas, sobretudo, como o intelectual e trabalhador na luta pela 

hegemonia da classe trabalhadora.  

 Guerra (2013) defende de igual modo que o atendimento à imediaticidade das 

demandas colocadas pelo capital, materializado nas instituições, demonstra um 

aperfeiçoamento à lógica hegemônica do capital. À medida que o/a assistente social se torna 

executor terminal de políticas sociais (NETTO, 2015), há uma perda da sua autonomia 

relativa crítica que, embora relativa, é expandida à medida que o/a profissional se coloca no 

embate pela demarcação de espaço do Serviço Social; em contrapartida, atribui-se a ele/a uma 

autonomia capitalista, já mencionada, que é por si só técnica, burocrática e acrítica.  

 Nesse sentido, a autora afirma que as projeções da realidade social, os seus 

determinantes, as considerações acerca dos processos antagônicos que perpassam o contexto 

sociohistórico não podem ser plenamente absorvidos sem que haja um movimento crítico-

reflexivo por parte do/a assistente social; sem essa reflexão, no tocante da “aceitação” da 

realidade tal qual ela é, o/a profissional corre o risco de reduzir-se ao fazer técnico, 

conservador, ao olhar superficial para a realidade, ao fazer assistencialista e culpabilizador do 

sujeito. Nesse sentido, afirma Guerra (2013, p. 128), “o que se exige é uma formação que 

habilite a profissional tanto a fazer a crítica da racionalidade posta na educação da qual sua 

formação é resultado quanto se lhe exige o aprimoramento dos seus conhecimentos numa 

determinada direção”.  

 Essa formação acadêmico-profissional precisa estar respaldada por um conjunto de 

determinantes que permitam ao/a profissional a leitura crítica da realidade, tendo como 

referência a sua construção e consolidação no tocante do desenvolvimento do capitalismo e 

das desigualdades sociais. Nisso, a autora salienta a relação entre a dimensão formativa e 

interventiva; o/a assistente social só poderá dar respostas eficazes às suas demandas se, antes, 
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a sua formação tiver dado-lhe subsídios necessários para pensar a realidade sem 

reducionismos. Conforme salienta Guerra (2013): 

O processo de trabalho, tal como nos apresenta Marx, contém em si uma dimensão 

formativa através da qual tomamos ciência da realidade e adquirimos novos 

conhecimentos, os quais servirão também a outros sujeitos, o que nos sintoniza com 

o gênero humano. Além disso, o processo de reflexão teórica contido nos momentos 

de capacitação detém esta possibilidade e se constitui em importante momento de 

suspensão com o cotidiano, posto que ao retornar a ele renovado, a assistente social 

tende a fazer outra leitura da realidade, captando elementos que outrora não foram 

percebidos. Para sobreviver ao cotidiano, temos que desvendá-lo antes que ele nos 

‘devore’ (p. 129).  

 Este “devorar” referenciado pela autora diz respeito justamente ao molde a que é 

submetido/a o/a profissional nas instituições. Não se pode conhecer ou compreender uma 

realidade sem que haja um esforço investigativo; à medida que essa investigação perde 

espaço, fragiliza-se profundamente a dimensão política da profissão, o seu modus operandi, a 

sua razão de ser diante de uma realidade antagônica; restringe-se a autonomia relativa. Dessa 

forma, como sobreviver ao cotidiano? 

 Em primeiro lugar, ter consciência de seus processos sociohistóricos. O cotidiano, a 

sociedade, são resultados de um acúmulo social e histórico que originou não só o modo de 

produção capitalista, mas também as expressões da questão social e a gama de desigualdades 

a ele atrelada. Compreender esse processo de forma crítico-reflexiva permite ao/a profissional 

uma leitura mais apurada da questão social na contemporaneidade, ao passo que tudo o que se 

tem a nível de realidade social hoje é produto dessa construção. Isso permite ao profissional 

elaborar ações de enfrentamento que não se baseiam em ações paliativas ou superficiais, mas 

que procuram atingir a raiz do problema, de forma a superá-lo. 

 Essa postura se intensifica à medida que se compreende que o Serviço Social possui 

uma luta cotidiana contra o conservadorismo, ainda presente no interior da profissão. A 

ruptura, ou a intenção de ruptura (NETTO, 2015), não ocorreu apenas no campo teórico, com 

a escolha do materialismo histórico e dialético; ela acontece no cotidiano profissional, na 

ruptura com práticas e pensamentos conservadores que inibem e/ou impedem ações de caráter 

crítico-reflexivo. 

 Em segundo lugar, compreender a origem ideopolítica das instituições e o meio 

institucional enquanto um compilado de relações sociais e hierárquicas. Embora a temática 

das instituições verse a respeito da garantia de direitos e/ou da implementação de políticas 

sociais, as demandas desses agrupamentos possuem uma perspectiva de manutenção das 
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condições desiguais e consequente aprofundamento do capitalismo. Essa característica não 

perpassa apenas as questões referentes aos usuários dos serviços, mas, também, aos 

profissionais que nele atuam. Com o avanço do modo de produção capitalista, as relações 

sociais no interior das instituições se enrijecem, tal qual a hierarquia. Os/as profissionais 

passam a ser compelidos e cerceados em suas competências e atribuições – que demarcam a 

autonomia relativa da categoria – sendo colocados em uma dicotomia entre as requisições 

institucionais, eminentemente contrárias ao projeto profissional, e as da classe trabalhadora. 

Há ainda as demandas da própria categoria, que são as ações de enfrentamento dos/as 

assistentes sociais diante da hegemonia da instituição.  

 Desse modo, é necessário que a formação acadêmica dê conta de formar um 

profissional que tenha um olhar apurado para essas e tantas outras questões relevantes no 

mundo do trabalho; que compreenda a dinâmica do capital e seus rebatimentos na sociedade; 

que não apenas preencha requisitos e/ou formulários, mas que saiba interpretá-los de forma a 

efetivar direitos e implementar políticas. Guerra (2013) é uníssona a esta concepção ao 

afirmar que: 

Há um tipo de formação que deforma: aquela que se limita ao treinamento na 

utilização de sistemas ou procedimentos que visa orientar um passo a passo, nos 

moldes de muitas que se nos colocam na atualidade, que se limitam a ensinar um 

fazer despido de significado social, que promove um empobrecimento da razão (p. 

130). 

 A capacitação do/a profissional de Serviço Social, compreendendo a dinâmica do 

capital e a forma como ela é colocada na esfera formativa, precisa ir além daquela que se 

ocupa do atendimento das demandas do capital de forma focalizada; é necessário que o/a 

assistente social se capacite para compreender as múltiplas determinações da sociedade e a 

forma como elas incidem no cotidiano dos sujeitos, estabelecendo formas de enfrentamento. 

Mais que isso, contribui para compreender a forma como o Serviço Social, inserido na divisão 

social, técnica e sexual do trabalho, é atingido por esses determinantes e de que forma a 

categoria pode criar mecanismos de enfrentamento, demarcando a autonomia relativa e os 

princípios da profissão. Guerra (2013, p. 131) argumenta que “somente uma 

formação/qualificação teórico-crítica permite revelar o significado de uma capacitação 

contínua e os impactos da sua negligência”. Então, quais os impactos desta formação no 

exercício da autonomia relativa do/a assistente social? 

 Segundo Barroco e Terra (2012), a autonomia relativa é o que permite ao/a assistente 

social manter uma postura crítica e independente diante do meio institucional e hierárquico, 
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“sem se submeter a imposições ou determinações autoritárias, infundadas, incompatíveis em 

relação ao seu fazer profissional ou mesmo com suas atribuições e competências” (p. 153). 

Essa postura crítica, de fato, possui raiz em uma formação acadêmica que seguiu os mesmos 

princípios reflexivos, que permitiu ao/a profissional compreender os ditames das relações 

institucionais para apreender a dimensão política da profissão em detrimento da dimensão 

executora – que é ausente do criticismo falado. 

 Diante de uma formação teórico-crítica, como proposta pela autora, o mercado de 

trabalho passa a ser preenchido por profissionais que compreendem a dimensão independente 

da profissão e que procuram estabelecer, por meio de um trabalho propositivo, as bases do 

Serviço Social no interior das instituições. Essas bases são a demarcação do território 

profissional, das competências e atribuições sendo bem definidas e estabelecidas no tocante 

da ação. “O aprimoramento profissional é estratégia de enfrentamento e de defesa das 

condições éticas e técnicas e da qualidade do trabalho”. (GUERRA, 2013, p. 133). 

 Um profissional cuja base formativa é crítica, compreende que a autonomia é tida 

como relativa devido ao contexto da venda da força de trabalho ao capital e à relação de 

interferência das instituições, ainda que indireta, por meio do “estabelecimento de metas, 

normas, atribuições, condições de trabalho e relações de trabalho” (IAMAMOTO, 2004, p. 

18). Além disso, a autonomia também é categorizada como relativa devido ao poderio das 

condições materiais de trabalho do Serviço Social pertencerem ao empregador. A partir da 

leitura desse contexto e desses rebatimentos, a ação profissional estará voltada para a 

superação desses processos, compreendendo que as estratégias de enfrentamento – ideológico 

– são necessárias para que o molde institucional não lhe sirva. 

Na direção da expansão das margens de autonomia profissional no mercado de 

trabalho, é fundamental o respaldo coletivo da categoria para a definição de um 

perfil da profissão: valores que a orientam, competências teórico metodológicas e 

operativas e prerrogativas legais necessárias a sua implementação, entre outras 

dimensões, que materializam um projeto profissional associado às forças sociais 

comprometidas com a democratização da vida em sociedade (IAMAMOTO, 2011, 

p. 422). 

 Todo o arcabouço jurídico-legal, atrelado a uma formação crítica, dá ao/a profissional 

os subsídios necessários para exercer a autonomia relativa de forma reflexiva, como modo de 

enfrentamento ao capital. Contudo, diante de uma formação tecnicista, disseminada 

principalmente pelo “boom” das faculdades privadas e a distância (EaD), que coloca a 

educação como moeda de troca ao mercado, os desafios são outros. De acordo com o CFESS 

Manifesta (2011), acerca da educação a distancia em Serviço Social, apontam que estes são: 
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Direcionados para os interesses de mercado, não asseguram os compromissos e 

princípios da educação superior como direito de todos/as e como dever do Estado. 

Não garantem a articulação entre ensino, pesquisa e extensão, indispensável à 

formação na perspectiva de totalidade de um/a profissional. Esses cursos de 

graduação à distância inviabilizam o processo formativo básico na perspectiva de 

totalidade e criticidade na apreensão da realidade. Desvirtuam o acesso à 

bibliografia adequada às exigências curriculares e à realização do estágio 

supervisionado, de modo presencial e com acompanhamento dos/as supervisores/as 

acadêmico/a e de campo. Além disso, negam a realização da pesquisa e da 

investigação como princípio formativo que deve perpassar todo o currículo da 

graduação (p. 2).  

 O processo de mercantilização da educação, expressivo a partir dos anos 1990, não 

apenas sucateou o ensino superior público, mas mostrou de forma exacerbada a precariedade 

do ensino custeado pelo mercado. O que se tem hoje, por meio do ensino privado e, 

sobretudo, a distância, é uma formação com ausência de criticismo e reflexão acerca da 

realidade, pautada em um academicismo técnico, voltado para a certificação de profissionais 

reprodutores, não pensadores. Essa lógica, de fato, beneficia o mercado, financiador, e 

permite ao Estado eximir-se do seu dever de garantir educação pública, gratuita e de 

qualidade à população. Aqueles que acessam o ensino mercadológico são, por vezes, 

indivíduos que foram privados do acesso ao ensino público, seja por razões sociais ou 

econômicas; dessa forma, não apenas se precariza o ensino, como também se intensifica as 

expressões da questão social. 

 O que se tem, a partir deste tipo de formação, é um profissional acrítico, meramente 

técnico, executor, que prioriza o movimento burocrático das instituições em detrimento do 

fazer profissional propositivo e proativo do Serviço Social. Essa postura atinge diretamente a 

autonomia relativa, ao passo que, advindo de uma formação mercadológica, a lógica das 

instituições lhe parecerá mais familiar do que adversa; dessa forma, não haverá estranhamento 

por parte do/a assistente social, sendo-lhe imputado um molde facilmente aplicável pelo 

capital. Assim, extingue-se a dimensão política na perspectiva do projeto profissional atual, 

diminui-se progressivamente a autonomia relativa, deixa-se de compreender as questões de 

classe que existem nas relações laborais; logo, perde-se a consciência de classe e estabelece-

se uma ação que consolida ainda mais os princípios do capital em detrimento dos da categoria 

profissional. 

 Desse modo, o que é defendido pelo Serviço Social no que tange a academia é uma 

formação contra-hegemônica, que seja crítica no sentido de fazer o/a assistente social 

compreender-se enquanto parte da classe trabalhadora que defende; de permitir uma análise 

profunda e reflexiva acerca dos processos sociais a que são submetidos os indivíduos; de 
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analisar criticamente a formação sociohistórica do Brasil e o aprofundamento das 

desigualdades; de fazê-lo compreender o aporte jurídico-legal da profissão para que se possa 

colocá-lo em prática, exercendo a autonomia relativa em favor da construção de uma nova 

ordem societária. 

O traço crítico desta capacitação exige a tomada de posição tanto diante da 

sociedade, descortinando para as profissionais o seu papel como cidadãs; quanto 

diante da profissão, e aqui a crítica não se reduz a mera capacidade teórica. Falo da 

crítica compromissada, que leva a uma intervenção coerente com a democratização 

do acesso a bens e serviços sociais. Daí a luta por uma formação que configure um 

perfil de profissional crítico, competente e comprometido ética e politicamente, ou 

seja, profissional capaz de compreender o significado social da sua intervenção em 

toda a sua plenitude, que saiba estabelecer compromissos político-ideológicos com o 

usuário, concebido como trabalhador e não como pobre (terminologia ideológica 

destituída do conteúdo de classe) (GUERRA, 2013, p. 131). 

 O futuro que se avizinha para o Brasil e, principalmente, para o Serviço Social, exige 

do profissional essa postura crítica e comprometida com o projeto ético-político proposto pela 

autora, com o fito de alargar a autonomia relativa dos/das assistentes sociais e demarcar, no 

espaço institucional, o posicionamento do Serviço Social. Essa postura, necessária e urgente, 

pode ser evidenciada a partir das propostas do presidente eleito, Jair Bolsonaro, para governar 

o Brasil nos próximos quatro anos. 

 A análise do seu plano de governo, intitulado “Caminho para a Prosperidade”, denota 

um projeto de país liberal, rendido à lógica do mercado e refém de uma onda de privatizações. 

Esse processo, de fato, estimula o sucateamento dos serviços públicos, gerando um contexto 

de profunda precarização. Defende-se neste projeto a manutenção do Estado mínimo para o 

social e do consequente livre mercado, criando espaço para que o capitalismo seja estimulado 

e estimule a reprodução de desigualdades sociais. 

 No que tange a educação, percebe-se um claro rechaço pela formação crítico-reflexiva, 

apontada como movimento doutrinador. Defende-se, portanto, um ensino superior que 

promova avanços técnicos para o Brasil, bem como o aumento da produtividade e do 

empreendedorismo. Almeja-se, com isto, transformar as bases da educação de forma a torná-

la tecnicista, subalternizando as áreas do conhecimento que não se encaixam no perfil 

pensado pelo novo governo. Há ainda a defesa do ensino a distância (EaD), como forma de 

fomentar o capital financeiro que terá poucas restrições nos próximos anos, e a seletividade do 

ingresso nos cursos de pós-graduação, que deverão ser reservados para “estudantes notáveis”. 

 Dados do Banco Mundial (2017) apontam que o número de estudantes da América 

Latina e Caribe que ingressaram no ensino superior praticamente dobrou nos últimos anos; o 
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processo de igualdade de oportunidades, de fato, elevou o nível do ensino em ambos os locais. 

Percentualmente, dos estudantes na faixa dos 18-24 anos, a mudança foi de 21% para 40% em 

2010. Dos 50% mais pauperizados, 16% estavam no ensino superior no ano 2000. Isso foi 

alterado para 25% em 2013. Em um intervalo de treze anos (2000-2013), ¼ das instituições 

superiores foi inaugurada.  

 Contudo, os índices de evasão seguem sendo alarmantes. Das causas elencadas pelo 

Banco Mundial (2017), estão o despreparo do estudante ingressante, devido à baixa qualidade 

do ensino básico; falta de recursos financeiros, que dificulta a permanência do estudante na 

universidade; longa duração dos cursos etc. De acordo com o relatório, “a escolarização sem 

aprendizagem não foi apenas uma oportunidade de desenvolvimento perdida, mas também 

uma grande injustiça para as crianças e jovens do mundo inteiro” (BANCO MUNDIAL, 

2017). Essa crise da aprendizagem, que impacta todas as etapas do processo de aprendizagem, 

cria não apenas lacunas, mas intensifica sobremaneira a desigualdade social. A educação 

passa a alcançar patamares elevados quando o Estado faz dela uma prioridade – o que, neste 

contexto, não é o caso.  

 O que se percebe, diante dessa realidade, é a notória financeirização do processo 

formativo, especialmente o superior. Dessa forma, as projeções não são as melhores: espera-

se um aumento do fazer profissional técnico, acrítico, sem a compreensão dos processos 

sociohistóricos e econômicos que regem as relações sociais. A educação, antes libertadora, 

voltará a aprisionar por meio de uma formação acadêmico-profissional rendida ao processo de 

mercantilização. Neste contexto de profundos retrocessos e grandes desafios, como deve se 

posicionar o Serviço Social?  

 Iamamoto (2014) pondera que “as condições que circunscrevem o trabalho do 

assistente social expressam a dinâmica das relações sociais vigentes na sociedade”. Dessa 

forma, uma vez inserido na divisão social, técnica e sexual do trabalho, o/a assistente social se 

insere em um contexto de profundas dicotomias, que demarcam não só a relação entre capital 

e trabalho, mas, sobretudo, os divergentes projetos de sociedade defendidos por ambos os 

lados. Neste sentido, o/a profissional, munido de suas competências e atribuições privativas, 

no exercício da autonomia relativa, tem o papel de, no centro das contradições, elaborar ações 

que corroborem com a defesa e efetivação dos direitos sociais. 

O exercício da profissão exige um sujeito profissional que tenha competência para 

propor e negociar com a instituição os seus projetos, para defender o seu campo de 

trabalho, suas qualificações e atribuições profissionais. Requer ir além das rotinas 

institucionais para buscar apreender, no movimento da realidade e na aproximação 



92 
 

as forças vivas de nosso tempo, tendências e possibilidades aí presentes passíveis de 

serem apropriadas pelo profissional e transformadas em projetos de trabalho 

profissional (IAMAMOTO, 2014, p. 611). 

 O Serviço Social, no bojo das relações sociais, não apenas media estes processos, mas 

procura, por meio das ações individuais e, sobretudo, coletivas, a garantia do que é 

preconizado nos marcos legais da profissão. Isso significa possuir uma postura de 

enfrentamento diante de medidas que não corroborem com o bem-estar da população – seja a 

nível institucional ou estatal. Por isso há a defesa constante de um processo formativo crítico: 

para que essas questões, principalmente as que são colocadas pelo capital, não sejam 

naturalizadas no cotidiano profissional.  

 Para Abramides (2017), em um contexto em que a educação superior segue sendo 

ameaçada pelo capital financeiro, pelas ideias de privatização e mercantilização tecnicista do 

ensino, faz-se necessária a luta conjunta entre estudantes e profissionais, por meio das 

entidades de base, em prol da consolidação do ensino público, gratuito, de qualidade, que vise 

a formação de sujeitos sociais
46

. As medidas do futuro governo, que contribuem para um claro 

aumento da desigualdade social, tendem a tornar mais estreitas as relações sociais no interior 

das instituições, que serão cada vez mais aparelhadas pelo capital financeiro. Dessa forma, 

cabe ao Serviço Social posicionar-se, lançando mão da autonomia relativa da categoria. A 

autonomia, embora perpassada pelas relações de poder e correlações de forças, quando 

exercida, permite ao/a assistente social demarcar-se nas suas especificidades, demarcando de 

igual forma a defesa do projeto ético-político do Serviço Social e o compromisso com a 

construção de uma nova ordem societária. 

 A categoria precisa, no tocante das lutas sociais e do processo de trabalho do/a 

assistente social, resgatar o “projeto societário emancipatório” (ABRAMIDES, 2017, p. 383) 

proposto pelos aportes legais da profissão, buscando efetivá-lo na realidade cotidiana, seja por 

meio da ação na ponta das políticas sociais ou por meio da organização coletiva – que se torna 

cada vez mais urgente.  

 

 

 

                                                           
46

 Para o aprofundamento desta temática, consultar: ABRAMIDES, Maria Beatriz Costa. Lutas sociais e desafios 

da classe trabalhadora: reafirmar o projeto profissional do Serviço Social brasileiro. Serv. Soc. Soc., São Paulo, 

n. 129, p. 366-386, maio/ago. 2017.  
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À GUISA DE CONCLUSÃO 

 A partir do aprofundamento do debate teórico-conceitual acerca da autonomia relativa, 

por meio da análise comparativa entre o contexto luso-brasileiro, é fulcral compreender que, 

no Brasil, no tocante da intensificação dos processos neoliberais e neoconservadores, faz-se 

necessária a reafirmação daquilo que preconiza a categoria por meio de seus aportes jurídico-

legais; é na materialização das competências e atribuições privativas do/a assistente social que 

se torna possível o alargamento da autonomia relativa, de forma a empreender ações críticas 

ante ao capital. 

 Os desafios do Serviço Social na sociedade do capital são inúmeros, e isso torna 

urgente não só a organização coletiva da categoria, mas também a proposição de ações que 

contribuam para a construção de um novo modelo de sociedade. Ao tratar a questão da nova 

morfologia do trabalho e da atualização das formas de exploração por meio da política 

neoliberal, percebe-se que os processos de precarização, terceirização, flexibilização das 

formas contratuais de trabalho, tendem a se intensificar no cotidiano; no plano laboral, atenta-

se para o aumento das privatizações, do investimento do capital financeiro e internacional, 

bem como das demissões em massa, contribuindo para o desemprego estrutural, que é um 

fator que acentua as expressões da questão social. 

 Para além de manejar essa realidade enquanto profissional, o/a assistente social, 

enquanto classe trabalhadora, também se vê como refém de uma realidade onde a hegemonia 

do capital segue crescente. Dessa forma, as incertezas e inseguranças relativas aos vínculos de 

trabalho, cada vez mais enfraquecidos pelas relações contratuais; de poder; pelas correlações 

de forças que evidenciam um processo hegemônico no interior das instituições, interferem 

diretamente na ação profissional dos/as assistentes sociais que, diante da realidade exposta 

cotidianamente, são compelidos/as pelas requisições institucionais, de caráter meramente 

executor. 

 O processo empreendido pelo capital, de constante expansão e reafirmação, emite um 

movimento contrário com relação à dimensão política da categoria: à medida que o modus 

operandi do capital se expande, há uma ameaça de retração para a dimensão política do 

Serviço Social. No tocante das transformações do mundo do trabalho, ela tem sido 

constantemente fragilizada; nesse processo, as ações conservadoras, no âmbito da profissão, 

têm sido cada vez mais frequentes.  
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 É necessário compreender que a categoria, o Serviço Social, não é um todo 

homogêneo. Em sua construção, existem indivíduos que trazem consigo formações 

acadêmico-profissionais diversas, concepções diferentes de mundo e valores que enviesam à 

direita, que, de fato, não compactuam com o projeto ético-político da profissão. Essas 

posturas conservadoras se tornam evidentes à medida que o capital se expande, e permite que 

a categoria compreenda que, para além da luta pela hegemonia da classe trabalhadora, há uma 

luta interna, no Serviço Social, pela defesa de um projeto ético-político emancipador; que, 

embora seja defendido pela maioria, ainda enfrenta resistências – que, na formação da 

profissão, são históricas. 

 Essa ação conservadora, no sentido caritativo, resgatado dos primórdios do Serviço 

Social brasileiro, foi percebida na análise da ação profissional portuguesa. Diante de uma base 

teórico-metodológica estrutural-funcionalista, verificou-se uma ação acrítica, por vezes 

técnica e burocrática, sem uma análise necessária dos processos sociohistóricos a que são 

submetidos os indivíduos. Para além, academicamente, a categoria não possui subsídios 

teóricos que lhes agucem a percepção crítica da realidade e/ou a dimensão investigativa da 

profissão. Há pouca produção teórica relativa ao Serviço Social, devido a uma ausência de 

sistematização de dados e de compreensão da intelectualidade da profissão. 

 Não obstante, o/a assistente social, uma vez inserido na divisão sociotécnica do 

trabalho, é colocado diante de uma realidade dicotômica no que tange as requisições 

institucionais e os princípios defendidos pela profissão. Sendo a autonomia relativa devido a 

essas relações e tensões do capital, o/a profissional precisa compreender que as formas de 

ação delimitam a expansão ou retração dessa autonomia. Para além de uma questão técnico-

burocrática, a autonomia relativa do/a assistente social é sinônimo político, ao passo que 

possibilita a demarcação da profissão no cotidiano de trabalho por meio da materialização das 

competências e atribuições privativas pertinentes à categoria.  

 Essa autonomia relativa técnico-burocrática, contrapondo a uma autonomia crítico-

reflexiva, é colocada em questão diante dos vínculos empregatícios cada vez mais frágeis a 

que são submetidos os/as assistentes sociais. Diante de um processo hierárquico rígido e de 

relações laborais verticalizadas, as requisições institucionais tornam-se prioridade em 

detrimento daquilo que preconiza a categoria – mas, é importante frisar que, ao falar das ações 

defendidas pela categoria, compreende-se: criticidade, ações reflexivas e de enfrentamento 
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com relação ao contexto institucional – tornando a ação profissional cada vez mais técnica, 

burocratizada, cômoda, baseada no preenchimento de requisições e alcance de metas internas. 

 Essa ação cômoda, contudo, precisa ser problematizada, ao passo que o processo de 

acomodação não é algo escolhido pelo/a profissional, mas sim, evidenciado por um conjunto 

de fatores que influenciam a ação profissional, como os vínculos empregatícios; as relações 

de poder no interior das instituições; as correlações de forças estabelecidas pelos/as 

assistentes sociais; a fragilidade dos processos internos e dos contratos de trabalho. Esses 

fatores, uma vez existentes, contribuem para a acomodação e, consequentemente, para o 

próprio conservadorismo da ação profissional. 

 Ao falar da autonomia relativa e do seu exercício crítico-reflexivo, é necessário 

compreender, de igual forma, que o processo formativo e acadêmico possui uma influência 

direta na ação profissional. É essa formação que permite ao/ a assistente social compreender-

se enquanto profissional intelectual, capaz de pensar e problematizar a realidade, bem como 

de propor ações de enfrentamento às investidas do capital; é essa formação, também, que 

endossa a importância dessas ações para a expansão da autonomia relativa do/a assistente 

social. 

 Contudo, a expansão do ensino privado e à distância a partir dos anos 1990 e 2000, 

respectivamente, dada a mercantilização do ensino [superior] por meio da vertente neoliberal, 

foi responsável pela disseminação de um processo formativo técnico, acrítico, burocrático e 

executor, com tendências conservadoras no que tange a própria dimensão política da 

profissão. Além disso, o anti-intelectualismo que começou a sobressair-se no Serviço Social 

também foi responsável pelo tecnicismo das ações profissionais. A autonomia passou a ser 

concebida como técnica e, dada a escolha dos instrumentos, categorizada como plena por 

diversos profissionais. 

 De forma categórica, é necessário compreender que, uma vez inserida na divisão 

sociotécnica do trabalho, o Serviço Social está diante de rebatimentos diários das tensões 

entre capital e trabalho, seja enquanto categoria profissional e/ou classe trabalhadora. Dada a 

realidade de constantes retrocessos no campo dos direitos, sob uma égide conservadora, a 

profissão possui desafios para reafirmar cotidianamente a autonomia relativa da categoria, o 

que implica uma ação cada vez mais crítica ante a realidade e ao próprio processo 

institucional, compreendendo que os processos internos e as questões laborais as quais os 

profissionais são submetidos influenciam no curso da ação.  
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 É necessário avançar. Nas lutas internas, pela hegemonia do projeto ético-político da 

profissão; nas lutas externas, contra o conservadorismo, as práticas tecnicistas e burocráticas, 

em defesa da classe trabalhadora e da construção de uma nova ordem societária. É necessário 

avançar na intelectualidade do Serviço Social, para que se compreenda a sua posição 

enquanto pensador e produtor de conhecimento crítico sobre a realidade, que será crítico, 

igualmente, no exercício profissional.  

 Ante a sociabilidade do capital, é necessário que as ações profissionais reafirmem os 

compromissos do Serviço Social, bem como as suas competências e atribuições privativas, 

que são marcos jurídico-legais imprescindíveis para que se tenha uma autonomia relativa com 

vistas à ampliação. No quesito formativo, é fulcral que a categoria defenda uma universidade 

pública, gratuita e de qualidade, compreendendo que os processos formativos, críticos e 

mercadológicos, moldam profissionais que podem lutar contra a corrente ou ater-se a ela – e, 

de fato, este último não é o objetivo do Serviço Social. 
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